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Опади

З 9 по 11 серпня в нашому районі перебував народний
депутат України перший секретар Чернігівського обкому
Компартії В.О.Лещенко. Він зустрічався із жителями
Куликівки, Івашківки, Тупичева, Андріївки, Лемешівки,
Солонівки, Макишина, Дібрівного, Смичина, Конотопу та
Великого Дирчина.

Народний депутат розповів їм про роботу Верховної
Ради, свою участь у ній, про соціально-економічне становище
України та про передвиборну програму Компартії. За рік і
п’ять місяців, відколи В.О.Лещенко став народним
депутатом, він 110 разів виступав з трибуни парламенту,
подав 350 звернень у різні місцеві владні органи з питань,
які перед ним порушували виборці. 62 депутатські запити
були подані ним до центральних органів влади та відомств.
Частина з них вже вирішена в інтересах тих, хто звертався
до депутата.

Примітно, що майже в кожному селі, де побував цього
разу В.О.Лещенко, зустріч з ним перетворювалась у жваве
спілкування з селянами. Вони висловлювали народному
депутату свої біди, схвалювали або навіть заперечували
окремі дії комуністів у парламенті, відверто обурювались
нинішнім злиденним життям на селі, своєю немічністю і
немічністю місцевої влади. І згадували про ті часи, коли
були безплатними освіта, охорона здоров’я.

В с.Андріївці, наприклад, ветеран праці І.Г.Клименко
нагадав депутату і присутнім на зустрічі селянам про період
суцільної «ваучеризації» початку 90-х років минулого століття.
«Що маємо ми з тієї приватизації? – запитував ветеран. –
Спритні ділки при владі пограбували державу і нас. Хто
наведе порядок? Хто поверне нам втрачене?». Ветеран
показав документ, де зафіксовано, що його ваучер вкладено
в «Нафтоінвесткомпанію». Звідти вже більше півтора десятка
років ні слуху, ні духу. «Невже і нафтова галузь у нас збиткова?
Так нахабно людей ще ніхто не обдурював», – зробив свій
висновок ветеран.

Народний депутат пояснив, що комуністи виступають за
повернення трудящим влади і створених ними багатств.
Необхідно націоналізувати базові галузі промисловості.
Комуністи проти продажу землі, приватизації залізниць,

портів, вугледобувних підприємств. Держава, як і влада в
ній, повинна належати трудящим. А земля – тим, хто на ній
працює.

Селяни обурювались низькими цінами на молоко,
картоплю, скаржились на поганий стан доріг у селах. А в
с.Макишині на те, що й досі ще не відновлено автобусний
маршрут «Городня-Макишин».

Перед депутатом були озвучені ряд питань громадського
значення з тим, щоб В.О.Лещенко допоміг їх вирішити.

Жителі Автунич прохали посприяти у відкритті при школі
дитсадка, а Солонівки – змусити відповідне відомство
відремонтувати шлюз. Свої прохання висловили у Смичині
(ремонт будинку культури), Конотопі (покращити умови у
фельдшерсько-акушерському пункті).

Під час перебування в районі В.О.Лещенко мав розмову
з головами сіл, цікавився їх проблемами. Він звертав їх увагу
на те, що подекуди місцева влада працює недостатньо. Про
це можна судити навіть по зверненнях жителів сіл. У них
порушуються питання, які успішно можна вирішити на місцях.

За підсумками поїздки по району народний депутат
звернувся в районну , обласну адміністрації, в КабМін
безпосередньо до М.Я.Азарова (з приводу питання Героя
Соціалістичної Праці О.С.Феськовця), до прокурора області,
в обласні управління: водних ресурсів, охорони здоров’я,
управління праці та соціального захисту населення та інші
інстанції. Суть їх одна – негайно вирішити проблеми громад
та окремих виборців.

Відповідаючи на запитання нашого кореспондента,
В.О.Лещенко сказав, що загалом задоволений зустрічами в
селах. Люди ще не втратили віри в можливості жити краще,
надіються на добрі переміни.

Наш кор.

ВІД РЕДАКЦІЇ: Ще не закінчено реєстрацію кандидатів
у народні депутати. Але можемо повідомити, що по
одномандатному виборчому округу №207, куди входить і
Городнянський район, кандидатом у народні депутати
України зареєстрований ЛЕЩЕНКО Володимир
Олексійович, 1950 р.н., освіта вища, інженер-гідротехнік,
народний депутат України шостого скликання, секретар
Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого
забезпечення правоохоронної діяльності.

Під серпневі роси лягає льоносоломка з-під
комбайнів на полі, що за с.Кузничами. Після багатьох
років митарств і безладу цього року Городнянський
льонозавод зрештою матиме сировину для переробки
на волокно. Цьогорічної весни він засіяв льоном 530
гектарів. Це у значній мірі вдалося, завдячуючи
інвестору – Харківському канатному заводу, який
утворив спеціальну структуру – фермерське
господарство «Льон-канат». Завод допоміг придбати
високоякісне сортове насіння, дещо оновити технічну
базу. Ну, а вирощувати льон заступник директора ФГ
«Льон-канат» М.Б.Степанцов не забув.

Вже два тижні, як почались збиральні роботи. На
льоновому полі працюють 4 комбайнові агрегати. Вже
впорано трохи більше половину льону. В цілому його
господарі і екіпаж задоволені урожаєм і роботою, тим,
що погода поки що не підводить, дозволяє працювати
ефективно. Щоправда, буйні вітри подекуди покрутили
льон. Тому доводиться маневрувати.

Під серпневими росами та теплими дощами
льоносоломка перетвориться на тресту швидко. Тож
готуйтесь, льонозаводчани, до переробки.

На знімку: один з комбайнових екіпажів –
Михайло Григорович ЧЕПИНДЯК та Дмитро
Васильович БАЗЕНЮК. З льонокомбайном вони
добре знайомі.

До уваги жителів району!
Запрошуємо керівників підприємств, установ, орга-

нізацій, представників громадських організацій та полі-
тичних партій взяти участь в урочистому мітингу з нагоди
Дня Державного Прапора України, який відбудеться
23 серпня 2012 року о 10.00 год. біля районного будинку
культури.

24 серпня в районі проходитимуть урочисті заходи з
нагоди 21-ї річниці незалежності України. У програмі
святкування:

9.00 год. – урочисте покладання квітів до пам’ятника
Т.Г. Шевченка та Меморіалу «Скорботна мати»;

19.00 год. – святковий концерт на центральній площі
міста біля районного будинку культури.

Оргкомітет.

Внесено зміни
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23

липня ц.р. за №551-р внесено зміни до переліку об’єктів
і заходів, що фінансуються у 2012 році за рахунок коштів
державного фонду регіонального розвитку. Зокрема
змінено обсяги фінансування на два об’єкти по
Городнянському району. Це очисні споруди у Городні
(реконструкція) – 2000 тис. грн. та блочно-модульна
котельня для опалення Городнянської загальноосвітньої
школи-інтернату (будівництво) – 3550 тис. грн.

Ці об’єкти фінансуються за рахунок 70 відсотків коштів
державного фонду регіонального розвитку, які
розподіляються відповідно до чисельності населення, що
проживає у регіоні.

ЖНИВА-2012

Перебування в районі народного депутата В.О.Лещенка
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Україна може
пишатися останніми

здобутками
2012 рік для України може стати

вирішальним в аспекті реалізації дер-
жавної стратегії та всебічного розвитку
країни. Події останніх місяців є яскра-
вими свідченнями правильності обра-
ного шляху. Тепер справа за повноцінною
реалізацією запланованих Президентом
Віктором Януковичем змін.

Якщо проаналізувати внутрішню та
зовнішню політику України від початку 2012
року, приходимо до думки про наявний
прогрес і масштабні зрушення. Чемпіонат
Євро-2012, парафування Угоди про
асоціацію і всеохоплюючу зону вільної
торгівлі з ЄС, підписання угоди про зону
вільної торгівлі у межах СНД, створення і
початок роботи Конституційної Асамблеї,
програма соціальних ініціатив Президента
– ось далеко не всі здобутки нашої держави,
які вже дають і даватимуть у майбутньому
позитивний ефект для розвитку України.

Візьмемо, наприклад, соціальні
ініціативи Президента України. Сьогодні
експерти визнають, що такої масштабної та
системної соціальної політики не було в
нашій державі за всі роки незалежності.
Звісно були одноразові акції, безсистемні
кроки, що не мали стратегічної мети та
відповідного потенціалу. Тому вони
нагадували недолугі, тимчасові дії, що
ставили перед собою завдання заспокоїти
громадян на короткий термін.

Соціальні ініціативи Віктора Янукович
було розпочато за 18 напрямками. Як
зазначають урядовці, на сьогодні 13 з них
вже реалізовано. Крім того, для реалізації
усієї програми нової соціальної політики
держава знайшла додаткових 33 млрд. грн.

Також потрібно пам’ятати, що протягом
останніх двох років уряд постійно підвищував
соціальні стандарти. Мінімальна заробітна
плата за цей час зросла на 70%, а мінімальна
пенсія – на 65%.

Усі передбачені перерахунки та виплати
пенсій згідно з нормами чинного
законодавства проведені у повному обсязі.
1 липня прожитковий мінімум для осіб, які
втратили працездатність, збільшився з 838
грн. до 844 грн. Таким чином, мінімальний
розмір пенсії за віком, по інвалідності, у
зв’язку з втратою годувальника на одного
утриманця з 1 липня 2012 року становить
844 грн., мінімальна пенсія у зв’язку з
втратою годувальника на двох утриманців
— 1012,80 грн., на трьох і більше – 1266 грн.
Шахтарі, що не працюють, на яких
поширюється чинність Закону України «Про
підвищення престижності шахтарської
праці», у липні отримали пенсію в розмірі,
не меншому за 2532 грн.

Завдяки реалізації президентських
ініціатив зросли соціальні виплати різних
категорій громадян, зокрема розмір
мінімальної пенсії для інвалідів-учасників
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС з 1 липня становить 1519,20 грн., 1350,40
грн. і 1223,80 грн. дня інвалідів І, II та III груп
відповідно.

Істотні зрушення відбуваються і в
зовнішній політиці. Показово, що
Президент Віктор Янукович намагається
розвивати конструктивні та прагматичні
відносини з усіма партнерами нашої
держави на міжнародній арені.

Так, вищезгадане парафування угоди про
зону вільної торгівлі з ЄС відкриває перед
українцями найбільший світовий ринок. При
цьому аналогічна угода, яку 8 серпня підпи-
сав Президент України, створює умови для
безперешкодного руху товарів вітчизняного
виробництва на пострадянський простір.
Зазначимо, що Україна має величезні інтере-
си на ринках на теренах СНД. У минулому
2011 році загальний товарообіг України і
держав СНД склав 71 млрд. доларів. Це
близько 40% нашого зовнішнього товарообі-
гу. Це сотні тисяч робочих місць, це заванта-
ження наших підприємств. І, безумовно,
умови вільної торгівлі дають можливість
більш ефективно просувати нашу продукцію,
послуги на економічному просторі СНД.

Безумовно, роботи ще вистачає. Але якщо
існує розуміння, помножене на бажання,
коли в наявності політична воля, то і
результат буде. Адже справжня модерніза-
ція не проводиться за день. Часом для неї
потрібні роки.

Павло ТИРЧЕНКО.
Журналіст.

Ця зустріч із представниками мас-медіа
торкалась актуальних тем. Їх
охарактеризував М.В.Чечетов у вступному
слові.

Вибори у парламент, до яких
наближається наше суспільство, не повинні
зупинити процес державотворення,
економічних перетворень, реалізації
соціальних ініціатив. Саме на цьому
наголошує Президент України
В.Ф.Янукович. Нашій державі вдалось
успішно реалізувати грандіозний проект
«Євро-2012». Це важливий екзамен, який
успішно склала Україна перед усім світом.
Євро-2012 підняло імідж країни, з нею стали
рахуватись. Всупереч багатьом скептикам
на Чернігівщині вдалось закінчити
спорудження школи у с.Седневі. Втілено
найкращий проект такої споруди в Україні,
де навчатимуться 200 школярів, при школі
діятиме дитсадок. Тут створені прекрасні
умови для учнів і педагогічних працівників.
При попередній владі спорудження цього
об’єкту фактично було заморожено.

Михайло Васильович розповів коротко
про те, як особисто йому як народному
депутату довелося вирішувати через уряд
ряд складних фінансових проблем.

Народний депутат переконаний, що і
вибори до Верховної Ради в Україні
пройдуть на високому рівні, чесно і прозоро,

незважаючи на те, що
опозиційні сили розгорнули
шалену боротьбу за владу,
прагнуть дестабілізувати
обстановку в країні.

За його прогнозом, Партія
регіонів може здобути до 300
депутатських мандатів,
третину з яких у
мажоритарних округах.
Впевненості в цьому додали
так звані з’їзди опозиційних
партій, які об’єднались. Вони
не змогли сформувати

ефективний виборчий список. Чесні польові
командири, які у свій час мерзли на Майдані,
занесені у кінець виборчого списку.  Лідери
опозиції фактично зрадили своїх членів
партій. Ймовірно, що всередині опозиції
незабаром почнеться політична корида за
місце під сонцем.

Між тим з’їзд Партії регіонів став
великою подією у політичному житті. 5 тисяч
його учасників в унісон заявили про
підтримку курсу економічних реформ в
Україні, демократичних перетворень, про
необхідність і надалі йти цим шляхом.
Президент України В.Ф.Янукович, який
виступив на з’їзді, наголосив на тому, що
економічний успіх можливий при єдності
країни, консолідації суспільства і політичній
стабільності. Завдання передвиборної
програми Партії регіонів – ввести Україну в
двадцятку найрозвиненіших держав світу,
провести глибоку модернізацію країни.

М.В.Чечетов висловив свої думки й щодо
виборів на Чернігівщині. Якщо в області при
владі буде й надалі єдина команда, і яка
працюватиме тісно з Президентом, урядом,
з народними депутатами, тоді буде успіх.
Ще два роки тому Чернігівщина по
рейтингових оцінках була на
передостанньому місці в Україні. А тепер
перемістилась на десяте. Запорукою цього
– робота єдиної команди. У виборчий список

Партії регіонів включені авторитетні люди,
досвідчені спеціалісти своєї справи і з
Чернігівщини. Вони добре знають проблеми
області, бачать шляхи вирішення їх. Серед
таких, наприклад, Олександр Соколов,
Станіслав Прокопенко. У виборному списку
Партії регіонів – сплав молодості і енергії,
досвіду і мудрості. У політиці і у владі не
повинно бути байдужих людей, – підкреслив
народний депутат. Це головна вимога. Він
висловив упевненість, що чернігівська
команда пройде у парламент.

Хаосу нам не потрібно. Ми хочемо
будувати, а не руйнувати. Наші виборці
проголосують за завтрашній день України.
«Хоч я йду на вибори по партійному списку,
але Чернігівщину не полишаю. Я зріднився
з нею і буду робити все, щоб вона
процвітала», – так закінчив М.В.Чечетов свій
виступ перед журналістами.

Потім він відповів на їх запитання.
– Вся сила нашої партійної машини буде

спрямована на підтримку наших кандидатів
в округах, – заявив М.В.Чечетов,
відповідаючи на запитання про  висуванців
від інших партій. – По-іншому й не може
бути. Логічно, що ми підтримуємо наших
членів партії.

– Можливо, у Партії регіонів кадрова
криза, якщо вона мерів міст у народні
депутати забирає? – таким було запитання.
А відповідь така: – У нас є люди, потенціал
яких дуже високий. Ми й хочемо
використати їх з користю для країни.

Одне з питань стосувалось виборчого
округу №207, куди входить і Городнянський
район: чому в цьому окрузі нема кандидата
від Партії регіонів?

– У нас по 6 мажоритарних округах нема
наших кандидатів. Але там є достойні люди
від інших партій, – такою була відповідь.

Ряд питань стосувались спорудження
школи у Седневі. М.В.Чечетов відповів і на
них. Він побажав журналістам плідних успіхів
у роботі.

Для процвітання Чернігівщини
У Чернігові народний депутат України, перший

заступник голови фракції Партії регіонів у
Верховній Раді України М.В.Чечетов влаштував
прес-конференцію для журналістів

Мова піде зовсім не про еліту людського
суспільства, а про те, без чого ми не можемо
прожити жодного дня.Це – високоякісні
продукти, отримати які  без  гарного насіння
проблематично.

Що ж таке еліта? Еліта – це насіння,
якому властива висока сортова чистота (або
типовість), вирощене з використанням
спеціальних селекційних, насіннєвих,
агротехнічних методів і прийомів, сортові і
посівні якості якого відповідають вимогам
стандарту на насіння еліти. Елітне насіння
високоврожайне, вирізняється доброю
виповненістю та вирівняністю, високою для
даного сорту масою 1000 насінин.

“Яке насіння – таке й колосіння”, “Що
посієш – те й пожнеш” і багато-багато інших
прислів”їв є в народної мудрості. Але чомусь
ми не хочемо брати її на озброєння. Багато
господарів сіють дуже неякісним насінням.
Додати високу кислотність грунтів, низьку
забезпеченість мінеральним живленням,
сівбу в неоптимальні строки, низьку агро-
техніка, і як результат – урожайність зерно-
вих 10-11 ц/га. Трапляються навіть курйози.
Сільгосппідприємство взяло авансом гроші
в Аграрному фонді, домовившись віддати
борг після жнив зерном певної якості. Та
заявленої якості зерна виростити не
вдалось, і довелось віддавати борг
грошима. Цей приклад свідчить, що насінню
треба приділяти найбільшу увагу.

Господарству, яке постійно вирощує
сільськогосподарські культури, необхідно
своєчасно проводити сортооновлення і
сортозаміну.  Побутує хибна, дуже поширена
думка, що насіння добре очистив – і сій, і не
треба завозити ніякої еліти. Але при довго-
тривалому вирощуванні сорт поступово

втрачає свої цінні якості, вироджується.
Причин цьому багато, і серед них – механіч-
не засмічення насінням інших сортів і
культур, насінням важковідокремлювальних
бур’янів, біологічне засмічення через
небажане перехресне запилення, низька
агротехніка, розвиток хвороб.

Часом орендодавець не може взяти
гарного насіннєвого матеріалу в рахунок
орендної плати в сільгосппідприємстві, бо
його нема.Особливо гостра ця проблема для
жителів віддалених сіл. Проведена
апробація сортових посівів озимих культур
в цьому році свідчить, що насіння високих
репродукцій є лише в СТОВ “Віра”, АПК”
Старосільський”, СТОВ ”Тупичівське”, СТОВ
”Бурівське”, ПрАТ ”Етнопродукт”. Для
нормального існування галузь рослинництва
повинна бути рентабельною, а методи ве-
дення галузі –сучасними, енергозберіга-
ючими, високоефективними.

Від елітгоспів області надійшли
пропозиції елітного насіння:

ДПДГ”Іванівна” Борзнянського району
пропонує по 100 тонн елітного насіння
пшениці озимої сортів Аналог і Столична,
50 тонн еліти жита сорту Синтетик-38.

ДПДГ”Наукове”  Козелецького  району
пропонує 50 тонн еліти жита сорту Хлібне та
насіння  першої репродукції.

Носівська дослідна станція підготувала
насіння еліти і першої репродукції пшениці
сортів Наталка і Сонечко по 25-150тонн.

То ж є всі підстави сподіватись, що
осінній посів озимини буде проведений
високоякісним насінням.

Т.ПРИХОДЬКО.
Головний спеціаліст управління

агропромислового розвитку.

РОСЛИННИЦТВО
До уваги суб’єктів
господарювання!

Запрошення до участі
у конкурсі

Координаційний комітет Форуму міс-
цевого розвитку Городнянського району,
організація громади «Наша Мрія-2»
с.Хрипівка Городнянського району Черні-
гівської області та Програма розвитку ООН
(Проект «Місцевий розвиток, орієнто-
ваний на громаду») цією об’явою запро-
шують ліцензованих підрядників з пози-
тивною репутацією надати запечатані
цінові пропозиції для виконання такого
виду робіт у межах мікропроекту «Покра-
щення якості водопостачання в с.Хрипівка
– будівництво водогону»: будівництво
водогону (1,3км). Підрядники повинні мати
досвід проведення ремонтно-будівельних
робіт на об’єктах подібного або вищого
рівня складності.

Тендерну документацію можна без-
коштовно отримати за такою адресою:
Хрипівська сільська рада Городнянського
району Чернігівської області, вул. Леніна,
13. Пропозиції повинні залишатися чинни-
ми впродовж 180 календарних днів з дати
розкриття конкурсних пропозицій і пови-
нні бути в запечатаному вигляді доставлені
за вищенаведеною адресою не пізніше,
ніж до 11.00 год. 5.09.2012р., після чого
вони будуть розкриті у присутності наявних
учасників тендеру. Конкурсні пропозиції,
надані пізніше встановленого терміну, не
приймаються і повертаються учасникам
тендеру нерозкритими.

Зацікавлені підрядники можуть отри-
мати додаткову інформацію за адресою,
зазначеною вище, або по телефону:
(04645) 2-18-50.

Н.ЛЕБЕДЄВА.
Начальник управління економіки і

розвитку інфраструктури
райдержадміністрації.
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Сотні людей з усіх куточків України зібралися в дворі
центрального офісу ВО «Батьківщина». Тут було видно як
знайомі обличчя, так і зовсім нові – всі вони випромінювали
впевненість у перемозі, адже за ними стоять мільйони
виборців, що хочуть змінити країну. Тут панував український
дух, який вже давно витравили з парламенту.

Серед колег не було Юлії Тимошенко і Юрія Луценка:
влада не лише незаконно ув’язнила їх, а й згодом виключила
з виборчого списку, хоча не мала на це юридичних підстав.
Опозиція вже оскаржила рішення Центрвиборчкому в Україні,
а в разі потреби домагатиметься справедливості в
Європейському суді з прав людини. Протягом трьох місяців,
що залишилися до виборів, питання має вирішитися
позитивно.

«Ми зібралися для того, щоб взяти на себе зобов’язання
звільнити наших побратимів-політв’язнів і вивести країну

на шлях, який гідний нашої рідної Батьківщини», – заявив
керівник Центрального виборчого штабу Олександр
Турчинов, відкриваючи церемонію.

Голова ради Об’єднаної опозиції Арсеній Яценюк сказав,
що першою підписати присягу мала Юлія Тимошенко. «Рік
перебуваючи за ґратами, рік ув’язнена режимом Віктора
Януковича, вона довела, що присягла українському народу й
виконує цю присягу», – наголосив він.

Зачитавши текст присяги, Арсеній Яценюк скріпив її
своїм підписом. До трибуни по черзі підходили всі
кандидати в депутати й, поклавши руку на Біблію,
промовляли: «Присягаю».

«Тільки смілива людина, впевнена в своїх життєвих
цінностях, може підписати слова цієї присяги», – підкреслив
Анатолій Гриценко, №3 у списку Об’єднаної опозиції
«Батьківщина».

– Почнімо з того, що «Інтерагросистема» завжди
займалася виробництвом. Вже протягом  чотирнадцяти
років ми утримуємо і, що важливо, просуваємо наші позиції
на дуже непростому агропромисловому ринку. Починали з
традиційної для нашого регіону картоплі. Але взялися до
звичної багатьом справи творчо, зав’язали тісні стосунки з
науковцями, щоб досягнути максимальної ефективності.
Запровадження найліпших сортів, перспективи подальшої
переробки, а не тупого збуту сировини – такі були заміри,
спрямовані на просування актуальних здобутків як
вітчизняної, так і зарубіжної селекції на наших теренах.
Майже водночас взялися за спорудження  заводу, який мав
би пропонувати  замовникам  готову високоякісну продукцію.
Замір вдалося завершити лише в 2005 році, через низку
причин, від нас незалежних. Але тепер у м. Мені  діє новітнє
підприємство, спеціалізоване на випуску чипсів. Де
працевлаштовані десь двісті чоловік, переважно місцевих
жителів. Скромна цифра – обсяг виробництва сягає 150
мільйонів гривень на рік.

– Отож, ще й соціальний момент – робочі місця,
поповнення  державної скарбниці.

– Так. Ми вибудували  технологічний ланцюжок, образно
кажучи, від поля до столу. А за цим стоїть і заробітна плата,
і соціально-культурні програми.  Працюємо абсолютно
прозоро. Жодних «конвертів», законослухняність з першого
дня  роботи підприємства.

– Просуваються далі  за непростих обставин
вразливої  для дуже багатьох чинників агропромислової
галузі  лише ті, хто постійно шукає нові напрямки,
шляхи диверсифікації виробництва, знаходить
ефективні рішення.

– Розумієте, зараз всім зацікавленим доступний
величезний обсяг пізнання. Скажімо, нові технології Європи,
далекої,здавалося б, Америки…

– Вона далека географічно. А інформаційно – на
відстані простягнутої до інтернет-кнопки руки.

– Так. І коли дещо проаналізувати, доходимо висновку:
проблем вистачає усюди. І в них, благополучних, теж. Але
головне – зробити так, щоб, маючи багатющу землю і

прекрасних на ній людей, ми не жебрачили, залишаючись
нескінченно  сировинним придатком  «просунутого»
зарубіжжя. Відтак, потрібні насправді державницькі  кроки.
Один з них, ініційований Президентом України Віктором
ЯНУКОВИЧЕМ, спонукав ПрАТ «Інтерагросистема» до
серйозної новації у нашій діяльності. Власне, це напрямок
прориву. Ми виходимо з урядового рішення про спеціальну
бюджетну дотацію фізичним особам за утримання та
збереження молодняку великої рогатої худоби. Але,
вивчивши ситуацію, переконані – тут не обійтися без
підтримки  зацікавлених вітчизняних підприємств. До яких
можемо віднести й наше товариство.  І я, і мої колеги
достатньо обізнані, щоб з тривогою сприймати процеси,
які відбуваються в м»ясо-молочній галузі. Селянам все
важче утримувати велику рогату худобу. Ціни коливаються
так, що молоко  стало дешевшим сумнівної «мінералки». Ми
прекрасно розуміємо,  м’яко кажучи, збочення. До яких
відношу і той ганебний факт, що в країну кращих у світі
чорноземів нині завозять з Аргентини, Бразилії, Польщі
«блочне» м’ясо, а його тут дехто радісно запихає,
розбодяживши з соєю, в ковбаси.

– Буйволятину – кенгурятину…
– Та ще й генетично модифіковане паскудство. Вже є

потужна громадська думка, що цього їсти не можна. Адже
це все окошиться на здоров»ї наших дітей, ще й не
народжених – теж. А про внуків і подумати моторошно –
якщо тенденція не буде зламана.

– Отут і переходимо до головного. Напрямок
прориву, який ви  запрагли розвивати, підставляючи
плече  ініціативам Президента  і Уряду.

– Слід чітко розуміти, що за нинішньої  соціально-
економічної ситуації ніякого тваринництва без  приватних
господарів, без селян  бути не може. Але вони потребують
серйозної підтримки. Тут, до речі, замкнене коло – без
тваринництва не буде й села. Бо там людина живе за рахунок
молока, м’яса, вигодовуючи худобу  завдяки землі. Цю
проблему можна вирішити лише спільними зусиллями
держави та зацікавлених підприємців агропромислової
галузі. Знайшовши  належні підходи і поєднавши зусилля.

– Отже, ПрАТ «Інтерагросистема», замкнена досі
на картоплярстві, різко розширює поле своєї
діяльності…

–  Головне – з початку наступного року, не пізніше травня,
ми можемо утримувати в режимі інтенсивної відгодівлі  три
тисячі голів  молодняка великої рогатої худоби.

– Тобто в Менському районі, буквально на рівному
місці, виникає великотоварне м’ясне виробництво.
Залишається  розкрити механізм  задуманого.

– Починаємо з  порятунку рядового теляти. Адже
спостерігаємо  дуже прикре  становище. Теля, яке з’явилося
в селянському господарстві, через  20 днів іде під ніж.Це
явище – масове. Взяти лише  селище Березне – там 20
підприємців, які займаються, зареєструвавшись відповідно,
вирізанням цієї худоби. І заробляють гуртом  десь
півмільйона гривень за рік. Ніхто цього кусня віддавати не
захоче. При тому, чиновники, які дуже ретельно все хочуть
контролювати, чомусь не помічають, що все відбувається  з
дикими порушеннями.  Тобто, з державницької точки зору –
все ненормально і недоцільно. Але  комусь – дуже вигідно.

– Тільки ж як поламати налагоджену  і ретельно
«підмазану» практику?

– Працювати в парі з державою,  яка вже  прийняла
постанову уряду про дотацію за невирізаних телят. Суми
непогані – по 250 грн за кожні три місяці утримання в
господарстві. Але ПрАТ «Інтерагоросистема» пропонує
додатково, сподіваюся, не менш цікаві пропозиції. Ми
відразу даємо господарю  тисячу гривень авансу за договір,
що він це телятко нам продасть у травні 2013 року. Тоді ми
забираємо телят, які з»являться на світ від вересня до січня.
Ставимо їх на інтенсивну відгодівлю, умови  утримання
гарантують оптимальні прирости ваги. Забравши телятко в
травні, розраховуємося за нього з урахуванням авансу.  Але
й це ще не все. Кожний приватний власник отримає від
держави належну йому дотацію у сумі 250 грн. за кожні три
місяці утримання однієї голови молодняку  великої рогатої
худоби.

  Є ще одна деталь. Держава наша примудряється
найкращий закон обкласти такою кількістю папірців, тяганина
з якими лягає на прохача тієї ж дотації, що часом людина
ладна  плюнути на все , а телятко віддати на заріз. Так от – в
нашому випадку весь юридичний супровід бере на себе
ПрАТ «Інтерагросистема». За свій кошт.

   Чому ми такі добрі? Скажу відверто – розрахунки
обіцяють нам, оскільки люди хочуть їсти справжнє м»ясо,
десь 20 відсотків рентабельності. Що  цілком прийнятно
для  нашого товариства. А коли врахувати  ще й соціальні,
екологічні аспекти, розвиток  галузі, то  наша ініціатива
видається  плідною.

– Що ж, недорізані телята можуть  втішатися.

Розмову вів Ростислав МУСІЄНКО.

«Партій багато, а «Батьківщина» одна. Присягаю Україні
й українському народові», – Олександр Турчинов, №4.

«Разом ми зробимо все, щоб Україна стала
демократичною, вільною, європейською», – Григорій
Немиря, №7.

«Ми зробили для себе вибір», – Сергій Соболєв, №8.
«Слава Тимошенко, слава Луценку, слава Україні!», –

Борис Тарасюк, №9.
«Ніхто, крім нас, не побудує й не захистить Україну», –

Микола Княжицький, №11.
«Ми об’єдналися, щоб дати відсіч цій владі», – Ірина

Луценко, №18.
Кандидати в депутати зобов’язалися вступити до

майбутньої фракції «Батьківщина» й не виходити з неї ані
юридично, ані фактично. «Українці змучились від так званої
української політики, політики візантійщини, корупції, зрад,
змов. Політики, коли приходять під одними прапорами, а
потім переходять під інші. Коли цінності відходять на задній
план, а на передній план виступають гроші», – сказав Арсеній
Яценюк.

Майбутні народні обранці присяглися захищати статус
української мови як єдиної державної, шанувати українську
історію, культуру й традиції. Вони пообіцяли звільнити країну
від окупаційного режиму Януковича, проголосувавши як за
закон про процедуру імпічменту президента, так і
безпосередньо за імпічмент Віктора Януковича. Серед
першорядних завдань опозиційних кандидатів у депутати –
ухвалення закону, який дасть виборцям змогу відкликати з
ВР парламентаріїв.

Кожен списочник і кожен кандидат-мажоритарник,
висунутий Об’єднаною опозицією, підписався під тим, що
складе із себе повноваження, якщо його погляди зазнають
принципових змін і не збігатимуться з позицією фракції
«Батьківщина». «У військових для зрадників є військовий
трибунал, але ми також щось придумаємо», – зауважила
член «Фронту Змін» Леся Оробець, №26 у виборчому списку.

Анатолій КОВАЛЮК.

Об’єднана опозиція «Батьківщина»
застрахувалася від перебіжчиків

В Україні є
політична сила,

здатна перемогти на
парламентських

виборах Партію
регіонів. Це

продемонструвала
церемонія прийняття

присяги на вірність
українському

народові, в якій
взяли участь
кандидати в
депутати від

Об’єднаної опозиції
«Батьківщина».

Перші на Чернігівщині. Так можна визначити  проект ПрАТ «Корпорація
«Інтерагросистема», спрямований на співпрацю з державною  програмою  підтримки
розвитку тваринництва, що започаткована реформаторськими  ініціативами  Президента
України Віктора ЯНУКОВИЧА. Подробиці та перспективи наш  кореспондент з»ясовував у
бесіді з генеральним директором  товариства Сергієм  ЮХИМЕНКОМ.

– Сергію Володимировичу, перш ніж перейти до суті  ваших напрацювань, хочу
нагадати, що людей завжди цікавить  ґрунтовність підприємства, яке запрошує до
партнерства. Скільки вже було  фірм-»одноденок», всіляких «пірамідок». Які, до речі, не
вгамовуються…
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— Починати довелось нам практично з нуля, — згадує
Наталія Яківна, успішний і відомий у нашому районі
підприємець.—У 1990 році у нас народився син Владик.
Жили ми на квартирі по вулиці Петровського у Городні у
врем’янці. Як то кажуть, ні житла, ні кола, ні двора. Згодом
нам тодішній начальник комунгоспу Володимир
Миколайович Камко виділив комунальну квартиру. Вона
видалась нам просто раєм, хоча зручностей не було ніяких.
Фінансово було дуже скрутно. І от якось мені одна з жінок,
зараз навіть не пам’ятаю хто, розповіла про те, що деякі
городнянці їздять у Прибалтику за одягом, а тут його потім
перепродують. Таким чином заробляють собі на хліб. Отож
і я Юрі сказала: давай спробуємо, чим ми гірші за людей?

Зараз Наталія визнає: він, її чоловік, завжди був поруч з
нею у всіх починаннях. Повсякдень і повсякчас вона відчувала
його чоловічу підтримку, надійне плече. Перша поїздка була
у Вільнюс. Крихітний Владик залишився на кілька днів з
бабусею – мамою Наталії. Душа боліла за дитиною,
тривожно на серці було від того, що зайнялись невідомою,
новою справою, у яку вклали всі нехитрі сімейні
заощадження.

— З горем навпіл знайшли ми той базар у Вільнюсі, —
розповідає Наталія Яківна. – Накупили одягу: плаття, светри,
костюми, спортивний одяг. У Городні брали одноразовий
патент на торгівлю на три дні і продавали речі на міському
ринку. У магазинах було на той час пусто, та й на базарі ми
були одні з небагатьох. Тож справа пішла. Так і крутилися,
мов білка у колесі. Мала дитина, виснажливі поїздки, ще й
будівництво власного будинку, який нам з нашою участю
зводила рембуддільниця. Рік ми їздили у Прибалтику за
товаром. А потім звели кордони і відмінили безвізовий
проїзд. У 1992 році ми офіційно зареєстрували своє
підприємництво. У 1993-ому не стало мами… І у тому ж році,
у грудні, ми перейшли жити у власний будинок. Отоді й
вирішили спробувати свої сили у торгівлі продуктами.

Починали Наталія і Юрій з торгівлі борошном, цукром
та крупами. Закуповували товар у Чернігові на оптових базах
і возили по 10 мішків своїм стареньким «Москвичем» на
базар у Городню.

— Я тепер майже з жахом згадую ті часи, — зізнається
Наталія Яківна.—Владику чотири роки було, а ми його на
кілька годин самого вдома під замком залишали. Обкладемо
дитину книжками та іграшками – і за товаром. Волосся дибки

стає, як зараз подумаю, що тільки могло тоді статися. Але у
молодості все сприймається по-іншому, ти твердо
впевнений, що саме з тобою нічого не може трапитись. Від
біди нас Бог милував.

* * *
Так повільними темпами взяв старт і набирав обертів

сімейний бізнес. До 2001 року У Наталії і Юрія було вже три
власні точки на ринку, у яких торгували продуктами. З роками
розширювався асортимент товару. У 2001 році відкрився
їхній перший магазин у Мощенці. Поступово з ринку їхня
спеціалізація перейшла виключно на магазини. Тепер  у
Ткачів 6 магазинів: у Мощенці, Бутівці, Бурівці і три у Городні.
На запитання, які роки були найбільш вдалими у їхній
підприємницькій діяльності, Наталія Яківна відповідає так:

— Мабуть, з 1998 по 2004 рік. Якось простіше
вирішувалось багато питань. Саме тоді
було введено спрощену систему
оподаткування для малого бізнесу. З цим
підприємці відчули деяке полегшення –
стало менше звітності, облік простіше
вести. Я до 2007 року всю бухгалтерію вела
сама, а потім ми вже дозволили собі
прийняти на посаду бухгалтера. Зараз у
нас на ній працює Руслана Федосенко.

Щодо прийняття нового Податкового
кодексу Наталія так викладає свої
міркування:

— Дуже тривожно було, коли ще
довкола його прийняття тільки точилися
розмови. Нас, усіх підприємців, турбувало
одне: не втратити б того, що є. Але з
введенням кодексу в дію ажіотаж таки
спав: я б особисто не сказала, що щось
змінилось у гіршу сторону. Є і позитивні
моменти: спрощена система нині
застосовується до підприємців, які мають
обіг до мільйону на рік. Напевне, можна
сказати, що нас трохи ущемили у коштах,
адже з 2010 року прийнято сплату єдиного соціального внеску
до Пенсійного фонду, що цілком лягло на плечі підприємців
– як за себе, так і за найманих робітників. Звісно, це не
може викликати позитивної реакції у всіх. Але ж у деякій
мірі це є і справедливим: маєш доход – плати податки.

2 СЕРПНЯ – 2 ВЕРЕСНЯ – МІСЯЧНИК ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА

* * *
Найбільшою опорою Наталії Яківни є її чоловік Юрій.

Вона каже, що без його допомоги не могла б стати успішним
підприємцем. Син Владислав у нинішньому році закінчив
Київський економічний університет імені В.Гетьмана, за
фахом – фінансист. Зараз працює в одному з банків Києва.
Сімейний бізнес Ткачів базується також і на успішній
діяльності всього колективу. Серед своїх кращих працівників
Наталія відзначає Аллу Миколаївну Поздняк, Аллу Сергіївну
Денисенко, Людмилу Сергіївну Сементовську та Тетяну
Анатоліївну Дегтяр, яка працює у мощенському магазині з
першого дня його відкриття.

На запитання про сьогоднішнє підприємництво і його
підтримку з боку місцевої влади Наталія Ткач відповіла так:

— Ми спілкуємось практично з усіма підприємцями в
районі. Кістяк, скажу прямо, у нас  дуже міцний і
загартований. Крім того, освічений. І районна влада до нас
прислухається. Ми вдячні їй за організацію круглих столів,
за надання нам вчасної інформації про зміни у законодавстві.
Я знаю, що у деяких районах такої співпраці нема. А від
держави нам всім хотілося б одного: не зробили б гірше,
тільки б надавали змогу триматися, працювати на себе і
давати роботу іншим.

* * *
Цьогоріч до Дня торгівлі, який відзначався 29 липня,

Наталія Яківна була відзначена Подякою губернатора за
високі досягнення у сфері підприємництва. Щороку вона
отримує відзнаки райдержадміністрації за вклад у розвиток
підприємництва у районі, за активну співпрацю з місцевою
владою. Знають її і як постійного спонсора у числі інших
підприємців для проведення різнопланових заходів.

Приватний бізнес —  справа  нелегка. Вона займає дуже
багато часу і сил. А між тим Наталії вдається не тільки
успішно (при підтримці чоловіка, звичайно, як сама вона
весь час нагадує) вести приватний бізнес, а й залишатись
енергійною, життєрадісною, чарівною жінкою. Є в ній якийсь
внутрішній стержень, який виплавнений з стійкості,
незламності, рішучості і у той же час з ніжності люблячої
жінки. Може, у тому і є запорука її професійного успіху?

С.ТОМАШ.

Приватний бізнес став
сімейною справою для

подружжя Наталії і Юрія
Ткачів з Городні. Наталія за

фахом – технолог
харчових продуктів.

Будучи родом з
с.Радянського, що у

нашому районі, вона після
закінчення Чернігівського

технікуму радянської
торгівлі деякий час

працювала у Чернігові на
комбінаті напівфабрикатів.

Юрій же працював
виконробом на заводі

«Агат», пізніше – в
рембуддільниці. На той
час, як створилась їхня

молода сім’я, у країні
якраз настали сумнозвісні

важкі 90-і роки.

На знімках: Наталія і Юрій ТКАЧІ в одному зі своїх
магазинів; продавці Юлія КОРІНЬКОВА та Алла
ДЕНИСЕНКО завжди радо зустрічають покупців у
магазині «Завітай».

Літо – гаряча пора, і водночас пора
дитячого відпочинку.  У цей час дітвора
забуває про школу та уроки,  намагається
якомога краще провести час свого дозвілля.

Багато дітей нашого району мали змогу
провести літо з користю для себе, щоб не
просто оздоровитись і відпочити, а й чогось
навчитися, пізнати нове, збагатити свій
досвід  та знайти нових друзів. І хоча
загальнодержавна оздоровча кампанія ще
триває, проте у Городнянському районі вона
вже дійшла  фінішу.

Літню оздоровчу кампанію 2012 року в
районі забезпечувало 23 заклади: 22
пришкільних табори з денним перебува-
нням, де відпочивало 1 197 дітей та сезонний
дитячий заклад оздоровлення та відпочинку
«Полісяночка», в якому  побувало 188 дітей.

За кордоном,  відпочивало 66 школярів
із числа дітей-сиріт, дітей позбавлених
батьківського піклування, та дітей із багато-
дітних та малозабезпечених родин. Першо-
чергова увага приділялась дітям, які потре-
бують особливих умов для оздоровлення та
соціальної підтримки.

У підпорядкованих відділу освіти закла-
дах  оздоровлено 24 дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, 8
дітей-інвалідів, 393 дитини з багатодітних
та малозабезпечених сімей, 103 талановитих
та обдарованих учнів.

На проведення літньої оздоровчої
кампанії 2012 року витрачено всього 570, 54
тис. грн. Із них коштів місцевого бюджету –
369, 26 тис. грн., фонду соціального
страхування – 157,08 тис. грн., коштів батьків
– 44,2 тис. грн.

Слід зазначити, що якісне та повноцінне
оздоровлення дітей району відбулося зав-
дяки злагодженій роботі всіх відповідних
служб, а також поважних спонсорів, які
надали посильну фінансову та матеріальну
допомогу в організації літнього оздоров-
лення та відпочинку дітей.

Хочеться висловити велику вдячність
Корюківській міжрайонній виконавчій ди-
рекції Чернігівського відділення фонду
соціального страхування з тимчасової втра-
ти працездатності за вчасне фінансування
сезонного дитячого закладу оздоровлення

та відпочинку «Полісяночка»; народному
депутату України І.О. Рибакову за допомогу
в придбанні необхідних  матеріалів для
культурно-масової роботи з дітьми; генера-
льному директору ВАТ «Корюківська фабри-
ка технічних паперів» Н.М. Якович за надані
шпалери для якісного ремонту приміщень
«Полісяночки» та загальноосвітніх навчаль-
них закладів. Також дякуємо директорам ДП
«Городнянський лісгосп» В.Ф.Тимку та  ДП
«Райагролісгосп» І.А. Надточею, а також
власнику магазину «Ваш дім» О.П. Зайцю
за надані пило-і будматеріали для прове-
дення ремонту оздоровчого табору. Не за-
лишився осторонь і відділ у справах сім`ї та
молоді Городнянської райдержадміністра-
ції, який подарував  «Полісяночці» спортивне
обладнання.

Закінчується літо – чудова пора відпо-
чинку і подорожей. Тож бажаємо всім дітям
і батькам набратися побільше сил і
здоров“я для того, щоб впевнено розпочати
новий навчальний рік!

Н.КУРИЦЬКА.
Методист райметодкабінету відділу

освіти.

Здоров’я набралися – час до школи!ВІДПОЧИНОК Офіцерів запасу
– на службу

в органи
внутрішніх справ

Відтепер на службу в органи внут-
рішніх справ приймаються також і особи
з числа офіцерів запасу Збройних Сил
України (як жінки, так і чоловіки), здатні
за особистими якостями та станом
здоров’я виконувати покладені на них
обов’язки.

Їм при призначенні на посади
середнього, старшого і вищого началь-
ницького складу органів внутрішніх справ
присвоюються спеціальні звання, що
відповідають їх військовим званням.

Детальніше — по тел. 2-18-12

А.ЛАВРЕНКО.
Начальник сектору кадрового

забезпечення Городнянського
райвідділу внутрішніх справ.
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Щиро вітаємо кохану
дружину, ніжну, турботливу
матусю і бабусю Людмилу
Семенівну ДЕМЯНЦЕВУ з
ювілейним днем народження !

Наша мила і люба, найкраща у
світі,

Бажаємо щастя, даруємо квіти.
Щоб сонце і зорі плекали тепло,
Щоб завжди здоров’я у тебе було.
Щоб смутку не знала, ми просимо

долі,
Добра тобі й радості, рідна, доволі.
Бо людям для щастя багато не

треба –
Сімейного затишку й мирного

неба.
Люблячі: чоловік, донька з

сім’єю.

18 серпня святкує свій
ювілейний день народже-
ння дорога наша мама, бабуся
і сваха Людмила Семенівна
ДЕМЯНЦЕВА.

Шановну іменинницю
щиро і сердечно вітають син,
невістка, онук Владислав та
свати.

Від щирого серця бажаємо
ми Всього, що прекрасне є у
житті.

Хай щастя панує у Вашому
домі,

І радість хай буде завжди.
Здоров’я міцного і щедрої

долі
Хай Бог посилає на довгі

роки.

Сьогодні святкує свій 60-річний ювілей наш колега і гарний
товариш Олександр Олексійович
АЛЕКСАНДРОВ.

Колектив дільниці Облтеплокомуненерго
З днем народження щиро вітає!
Добра, довголіття, удачі бажає.
Хай скрізь буде лад – на роботі, в сім’ї,
І радість на серці, і хліб на столі.
Хай легко працюється, гарно живеться,
Все множиться, вміється і удається.
Здоров’я міцного, щастя без краю,
Усього найкращого колектив Вам бажає!

17 серпня відсвяткувала свій юві-
лейний день народження наша
дорога і люба дружина, матуся і бабуся
Алла Михайлівна МЕЖЕВСЬКА.

Годам ушедшим не вернуться –
Быстрее птиц они летят.
Ты не успела  оглянуться,
А за плечами – 50!
Почетна дата и прекрасна,
И жизнь не прожита напрасно.
Гордимся, любим, поздравляем
И от души тебе желаем:
Успехов, радости, тепла,
Здоровья, счастья и добра.
Тебе многое в жизни пришлось пережить,
И горести было немало,
Но нас ты сумела растить и любить,
Родная, любимая мама!
Спасибо за все: за твою доброту,
За труд, за бессонные ночи,
Мы помним об этом, мы в вечном долгу,
И любим тебя очень-очень!

З любов’ю: чоловік, син, доньки, зяті, онуки Максим та
Владик.

Рідну матусю, бабусю Лідію Іванівну АМЕЛЬЧЕНКО щиро
вітаємо з 70-річчям від дня народження!

Люба матусю, бабусенько мила,
Спасибі велике, що Ви нас зростили.
Спасибі, рідненька, за ласку й тепло,
За те, що навчили робити добро.
За руки робочі, за хліб на столі –
Спасибі, рідненька, уклін до землі.
Ми дякуєм Богу, що Ви у нас є,
Хай силу й здоров’я Господь Вам дає.

З любов’ю і вдячністю: діти, онуки.

19 серпня святкуватиме свій ювілей наша дорога
сестричка Лідія Іванівна АМЕЛЬЧЕНКО з хутора Лютіж.

От всей души, с большим волненьем,
С которым, слов не находя,
Мы поздравляем с днем рожденья,
С 70-летием тебя!
Сегодня мы в твой юбилей
От всей души все поздравляем,
Здоровья, счастья, светлых дней
И вечной бодрости желаем!

З любов’ю: сестри Валя, Галя та брат
Валентин з сім’ями.

21 серпня святкуватиме своє 60-річчя наш дорогий
чоловік, батько і дідусь Олександр Гаврилович ПІНЧУК.

С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем:
Без болезней и без бед
Жить хотя бы до ста лет!
Чтобы в старости от скуки
Развлекали деда внуки,
Чтобы дом не посещали
Огорченья и печали,
Чтобы были лишь одни
Только радостные дни!

З любов’ю: дружина, сини, донька, зять, онуки Настя і
Сашко.

Вітаємо з 90-річним ювілеєм Віталія Івановича ГУЛАКА,
ветерана Великої Вітчизняної війни, Заслуженого вчителя,
жителя с. Перепис.

В твоей непростой бесконечно судьбе
Пусть мимо проходят невзгоды.
Здоровья и счастья желаем тебе,
Любимый, на долгие годы.
Для нас на свете нет тебя дороже,
, хоть твои слова всегда просты,
Пусть будут внуки на тебя похожи
Великим светом щедрой теплоты.

Діти, онуки, правнуки, невістки і зять.

Син Божий взяв з собою  трьох свої найближчих учнів:
Петра, Іакова і Іоанна і піднявся з ними на гору помолитися.
Там під час молитви Він  преобразився перед ними: Його
обличчя просіяло, як сонце, одіж зробилася білою, як світло.
При цьому з’явилися два ветхозавітних пророки Мойсей та
Ілія. Вони розмовляли  з Ісусом про те,  через що йому
доведеться пройти  в Єрусалимі. Біла хмара осінила їх усіх,
а з неї пролунав голос: «Се є мій Син Улюблений, в  Якому
Моє благословення, Його слухайтесь». Спускаючись з гори,
Ісус заборонив учням  розповідати про побачене, доки Син
Чоловічий не воскресне з мертвих.

Відповідно Євангельському тексту це трапилося за 40
днів до Пасхи, але Православна церква перенесла свято на

Преображення
Господнє відноситься до

числа дванадцяти великих
свят. У народній традиції

воно носить назву другого
Спаса або Спаса

Яблучного. Освячення
плодів нового врожаю

проводиться у кінці
святкової літургії і є

даром Господу від
благословенної Їм

природи. Цього дня
Христос преобразився

для того, щоб дати учням
свідоцтво Свого

Божества.

ТРАДИЦІЇТелевізійні зйомки
у Тупичеві та Смичині
Минулого понеділка у  наш район з метою докладніше

познайомитися з тим, як підготувалися до навчального року
заклади освіти,  навідались журналісти обласного
телебачення та радіо. Спочатку вони відвідали Тупичів.
Центром їх уваги став підлітковий клуб «Сучасник», якому
Олександр .Підгорний, як керівник благодійної організації
«Доброчин», передав  новий котел. Котел буде обігрівати і
бібліотеку, яка знаходиться  в цьому ж  будинку.

 Потім  журналісти побували у Тупичівській  школі,
засвідчивши її повну готовність до навчального року.
Директор школи Л.П.Якуб та сільський голова Л.М.Шовкова
розповіли про те, що,  крім нових металопластикових вікон
та ремонту, школа може похвалитися  ще й новим гарним
ганком.  У спорудженні його допоміг  випускник цієї ж школи,
який нині працює у Києві — М.М. Товстиженко. Він подарував
рідній школі  ще й  оригінально  оздоблену візитівку, в якій
мають розміщати з’йомні матеріали.

Побувало телебачення і в дитячому садку, де теж
вставили нові металопластикові вікна,  та поки що триває
ремонт. А у подальшому у Тупичеві планується встановлення
блочно-модульної котельної.

Наступним пунктом у маршруті обласного ТБ по
Городнянщині стала  Смичинська школа, де  теж замінено
вікна та побудовано теплі туалети.  Заміна вікон на
металопластикові планується  і в районній гімназії. Вона, як
і  початкова школа, повністю підготовлена до нового учбового
року.

Журналісти  побували  також на  льонозаводі,  оскільки
їх дуже зацікавили подробиці  відродження льонарства у
районі.

У поїздці журналістів супроводжували голова
райдержадміністрації Ю.В.Висоцький, його заступник
П.А.Буйний та начальник відділу освіти району
Ю.В.Денисенко.

А.НЕМИРОВА.

Щиро вітаємо з 90-річчям Віталія Івановича ГУЛАКА!
Немало трудовых годов
За Вами чередой теснятся,
И потому высоких слов
Сегодня нечего стесняться.
От всей души Вам шлем привет
И с юбилеем поздравляем!
Прожить не меньше сотни лет
Сердечно Вам сейчас желаем!

Свати, Власенки.

19 серпня для того, щоб воно не приходилося на дні Великого
посту. При цьому ж на 40-й день після Преображення
святкується Воздвиження Хреста Господнього.

У книгах Нового Завіту немає опису зовнішнього вигляду
Ісуса Христа, як нема згадки і про те, як виглядали Пресвята
Богородиця та святі апостоли. Поява перших ікон з образом
Спасу Нерукотворного  пов’язується  із земним життям Ісуса
Христа.  Існує кілька легенд про появу Спаса Нерукотворного.
Одна з них така. Хвороба не дозволяла царю  Авгарю, який
правив в одній з держав Мессопотамії, поїхати і побачити
Сина Божого. Тому він відправив  живописця з листом до
Спасителя світу  з проханням намалювати Його. Але в
художника нічого не виходило: обличчя Христа постійно
змінювалося незрозумілою для людини Божою силою.
Спаситель  же покликав  до себе посланця царя Авгаря,
потім умився і обтер Своє обличчя убрусом (чотирикутною
хустиною), на якій вода в ту ж хвилину перетворилася на
фарби і з’явилося обличчя Христа. Син Божий відправив
убрус царю Авгарю, який отримавши,  розгорнув його.
Промені від зображення Спасителя освітили весь царський
палац, а сам цар став почувати себе значно краще. Він до
кінця життя благовів перед нерукотворним образом
Спасителя і написав на ньому золотими літерами: «Христе
Иисусе, всякий надеющийся на Тебя не постыдится».

 Пізніше, під час Хрестових походів,  цю ікону  Спаса
Нерукотворного було втрачено. Але списки її  зустрічають
православних християн над воротами храмів і монастирів,
в самих церквах,   на домашніх божницях.

На знімку: репродукція ікони «Спас Нерукотворний»
(Перша половина ХІІІ ст.)

Захищай себе, вимагай
легальних трудових відносин

 Вкотре повертаємось до найболючішого питання
сьогодення – нелегальної зайнятості.

Нагадаємо, що нелегальна праця – це повна соціальна
незахищеність найманого працівника. Тобто такий працівник
в разі хвороби не може отримати лікарняний, не може піти
в оплачувану відпустку, а, може, і взагалі не піде у відпустку.
Нелегально працюючий робітник не сплачує страхові внески,
а, відповідно, втрачає трудовий стаж, пенсійне
забезпечення, не отримує допомогу по безробіттю, в разі
травми не отримує виплати з Фонду нещасних випадків, не
може оздоровити дітей в літніх таборах і покращити здоров’я
за рахунок фонду тимчасової втрати працездатності та інше.
А взагалі, отримає чи ні зароблені кошти нелегально
працюючий громадянин? Хто зна – це як захоче
роботодавець. Та хіба роботодавець не знає, що
неоформлений на роботу належним чином працівник не несе
ніякої відповідальності за майно, матеріали, продукцію
роботодавця і може заподіяти матеріальну шкоду
роботодавцю?

При райдержадміністрації активно працює комісія з
питань легалізації заробітної плати, до складу якої входять
представники податкової інспекції, правоохоронних органів,
органів Пенсійного фонду та центру зайнятості,
представники органів виконавчої влади. За результатами
розгляду звернень громадян, інформації щодо фактів
виплати неофіційної заробітної плати або неналежного
оформлення трудових відносин комісія здійснює рейди-
перевірки роботодавців. Протягом поточного року виявлено
33 факти використання нелегальної праці. До порушників
вжито відповідні заходи.

Одним із напрямків легалізації тіньової зайнятості, що
входять до компетенції центру зайнятості, є реєстрація
трудових договорів між фізичними особами -
підприємцями та найманими працівниками, яка
здійснюється відповідно до наказу Міністерства праці та
соціальної політики України від 08.06.2001 № 260. На сьогодні
в районі згідно зареєстрованих в центрі зайнятості договорів
у  підприємців працюють  876 найманих працівників. При
реєстрації договорів спеціалісти центру зайнятості
інформують роботодавців щодо своєчасної реєстрації та
зняття з реєстрації трудових договорів, внесення
відповідних записів до трудової книжки працівників та її
зберігання. У разі порушення строків реєстрації трудових
договорів районні центри зайнятості повідомляють
Територіальну державну інспекцію праці про виявлене
порушення. Але, незважаючи на постійну інформаційно-
роз’яснювальну роботу спеціалістів центру зайнятості, деякі
підприємці все ж таки ігнорують законодавство.

Наголошуємо! Якщо особа нелегально працює і
перебуває на обліку в центрі зайнятості, та ще і отримує
допомогу, при виявленні факту її нелегальної праці вона
знімається з обліку, відшкодовує отриману допомогу і не
може бути визнана безробітною протягом 3-х місяців.
Відповідні заходи приймаються і управлінням соціального
захисту: скасовується субсидія, соціальна виплата.

Попереджуємо! Громадяни, не погоджуйтесь працювати
нелегально!

 Адміністрація районного центру зайнятості.

ЦЕНТР   ЗАЙНЯТОСТІ
ПОПЕРЕДЖАЄ!



«Беларусь 1»

07.00, 08.00 09.00, 12.00,
15.00, 19.00, 23.45 Новости.
07.05, 08.05 Зона Х.
07.30, 08.30 Деловая жизнь.
09.10 В центре внимания.
10.05 Время Союза.
11.00  «Звездная жизнь»
12.10 Сериал «Маргоша»
14.05  «Возвращение блудного
попугая».
14.25  «N-17. Поэзия абстракт-
ного».
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25  «Моя правда» (Украина).
16.15  «Причудливые миры»
17.20  сериал «Маруся.
Возвращение» (Украина).
18.15 Арена.
18.45, 23.35 Зона Х.
19.40 Калыханка.
19.55сериал «Сваты-5»
21.00 Панорама.
21.45  сериал «За все тебя
благодарю-2»
22.45  «Звездные врата.
Первый отряд»
00.00 День спорта.
00.15 Детективный триллер
«Шафт» (США-Германия).

 ОНТ

06.00, 08.30 Наши новости.
09.00 Наши новости
06.05  «Наше утро».
09.05 Контуры.
10.05 «Жить здорово!».
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 «Капитан Гордеев».
12.05 «Сердце Марии».
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10 «Хочу знать»
13.40 «Контрольная закупка».
14.10 «Модный приговор».
15.10 «Обручальное кольцо».
16.00 Наши новости.
16.10 Новости спорта.
16.15  комедия «Наш человек
в Сан-Ремо».
18.00 Наши новости (с
субтитрами).
18.15 Новости спорта.
18.20 «Обратный отсчет».
«Свидетели апокалипсиса».
19.05 «Жди меня».
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 Премьера. Татьяна
Арнтгольц, Алексей Макаров
в многосерийном фильме
«Чистая проба».
22.15 ОНТ представляет:
«Тема дня».
22.25 «Закрытая школа».
Многосерийный фильм.
23.30 «Судьба на выбор».
00.30 «На ночь глядя».
01.20-01.50 Ночные новости.

НТВ

06.05  «НТВ утром».
08.10 Сериал «Возвращение
Мухтара».
10.00,13.00, 16.00 Сегодня.
10.20 «Русские сенсации».
11.10 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.20 «Судебный детектив».
14.25 «Средь бела дня»
15.15 «Дело вкуса».
15.35, 18.35 Обзор. Чре-
звычайное происшествие.
16.20 «Прокурорская
проверка».
17.20 «Говорим и
показываем». Ток-шоу
19.00 Сегодня.
19.35  «Золотой запас».
21.15  «Дознаватель».
23.05 Сегодня. Итоги.
23.30 Детективный сериал
«Глухарь. Продолжение».
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«Беларусь 1»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
15.00, 19.00, 23.55 Новости.
07.05, 08.05 Зона Х.
07.30, 08.30 Деловая жизнь.
09.10  «За все тебя благо-
дарю-2» (Россия-Украина).
10.10 Арена.
10.40  «Возвращение
блудного попугая».
10.50  сериал «Сваты-5»
12.10 Сериал «Маргоша»
14.00  «Звездные врата.
Первый отряд»
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25 Здоровье.
16.15 «Причудливые миры»
17.15  сериал «Маруся.
Возвращение» (Украина).
18.15 Сфера интересов.
18.45, 23.45 Зона Х.
19.40 Калыханка.
19.55  сериал «Когда её
совсем не ждешь...»
21.00 Панорама.
21.45 Актуальное интервью.
21.55  сериал «За все тебя
благодарю-2»
23.00  «Звездные врата.
Первый отряд»
00.15 День спорта.
00.25  драма «Синоптик»

ОНТ

06.00, 08.30 Наши новости.
09.00 Наши новости
06.05  «Наше утро».
09.05 «Жить здорово!».
10.20 «Между нами,
девочками».
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 «Капитан Гордеев».
12.05 «Сердце Марии».
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10 «Хочу знать»
13.40 «Контрольная закупка».
14.10 «Модный приговор».
15.10 «Обручальное кольцо».
16.00 Наши новости.
16.15 «Понять. Простить».
17.00 «Давай поженимся!».
18.00 Наши новости
18.20 «Счастливы вместе».
18.55 «Пусть говорят»
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.05 Премьера. Татьяна
Арнтгольц, Алексей Макаров
в многосерийном фильме
«Чистая проба».
22.15 ОНТ представляет:
«Тема дня».
22.25 «Закрытая школа».
Многосерийный фильм.
23.30 «Судьба на выбор».
00.30 «На ночь глядя».
01.20-01.50 Ночные новости.

 НТВ

06.05  «НТВ утром».
08.10 Сериал «Возвращение
Мухтара».
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
10.20 «Чистосердечное
признание».
11.10 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.20 «Судебный детектив».
14.25 «Средь бела дня»
15.15 «Дело вкуса».
15.35, 18.35 Обзор. Чре-
звычайное происшествие.
16.20 «Прокурорская
проверка».
17.20 «Говорим и
показываем».
18.10 «Бывает же такое!».
19.00 Сегодня.
19.45 Футбол.
21.40  «Дознаватель».
22.40 Сегодня. Итоги.
23.05 Детективный сериал
«Глухарь. Возвращение».

«Беларусь 1»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
15.00, 19.00, 23.55 Новости.
07.05, 08.05 Зона Х.
07.30, 08.30 Деловая жизнь.
09.10  сериал «За все тебя
благодарю-2»
10.05 Сфера интересов.
10.35 Коробка передач.
11.05  сериале «Когда её
совсем не ждешь...»
12.10 Сериал «Маргоша»
14.00  «Звездные врата.
Первый отряд»
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25 «Все путем!»
15.55 Т «Зямля беларуская».
16.10  сериал «Причудливые
миры» (США-Южная Корея).
17.10  сериал «Маруся.
Возвращение» (Украина).
18.10 Цикл телепередач
«Диалоги о цивилизации».
18.45, 23.45 Зона Х.
19.40 Калыханка.
19.55  сериале «Когда её
совсем не ждешь ...»
21.00 Панорама.
21.45  «Бодибилдинг. Рецепты
чемпионов».
21.55  сериал «За все тебя
благодарю-2»
23.00  «Звездные врата.
00.15 День спорта.
00.25  драма «Мечта»

ОНТ

06.00, 08.30 Наши новости.
09.00 Наши новости
06.05  «Наше утро».
09.05 «Жить здорово!».
10.20 «Между нами,
девочками».
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 «Капитан Гордеев».
12.05 «Сердце Марии».
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10 «Хочу знать»
13.40 «Контрольная закупка».
14.10 «Модный приговор».
15.10 «Обручальное кольцо».
16.00 Наши новости.
16.10 Новости спорта.
16.15 «Понять. Простить».
17.00 «Давай поженимся!».
18.00 Наши новости
18.15 Новости спорта.
18.20 «Счастливы вместе».
18.55 «Пусть говорят»
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05  фильм «Чистая проба».
22.15  «Тема дня».
22.25 «Закрытая школа».
23.30 «Судьба на выбор».
00.30 «На ночь глядя».
01.20-01.50 Ночные новости.

НТВ

06.05  «НТВ утром».
08.10 Сериал «Возвращение
Мухтара».
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
10.20 «Развод по-русски».
11.10 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.20 «Судебный детектив».
14.25 «Средь бела дня»
15.15 «Дело вкуса».
15.35, 18.35 Обзор. Чре-
звычайное происшествие.
16.20 «Прокурорская
проверка».
17.25 «Говорим и
показываем».
18.10 Спасатели.
19.00 Сегодня.
19.35  «Золотой запас».
21.20  «Дознаватель».
23.05 Сегодня. Итоги.
23.30 Детективный сериал
«Глухарь. Возвращение».

«Беларусь 1»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
15.00, 19.00 , 23.55 Новости.
07.05, 08.05 Зона Х.
07.30, 08.30 Деловая жизнь.
09.10  сериал «За все тебя
благодарю-2»
10.10 Цикл телепередач
«Диалоги о цивилизации».
10.40 «Фотограф Ульяна».
11.05  сериале «Когда её
совсем не ждешь...»
12.10 Сериал «Маргоша»
14.00  «Звездные врата.
Первый отряд»
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25 Врачебные тайны
16.00  «Зямля беларуская».
16.15  сериал «Причудливые
миры» (США- Южная Корея).
17.15  сериал «Маруся.
Возвращение» (Украина).
18.15 Сфера интересов.
18.45, 23.45 Зона Х.
19.40 Калыханка.
19.55  сериале «Когда её
совсем не ждешь...»
21.00 Панорама.
21.45 Актуальное интервью.
21.55  сериал «За все тебя
благодарю-2»
23.00  «Звездные врата.
00.15 День спорта.
00.25  триллер «Лофт»

ОНТ

06.00, 08.30 Наши новости.
09.00 Наши новости
06.05  «Наше утро».
09.05 «Жить здорово!».
10.20 «Между нами,
девочками».
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 «Капитан Гордеев».
12.05 «Сердце Марии».
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10 «Хочу знать»
13.40 «Контрольная закупка».
14.10 «Модный приговор».
15.10 «Обручальное кольцо».
16.00 Наши новости.
16.10 Новости спорта.
16.15 «Понять. Простить».
17.00 «Давай поженимся!».
18.00 Наши новости
18.15 Новости спорта.
18.20 «Счастливы вместе».
18.55 «Пусть говорят»
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05  фильм «Чистая проба».
22.15 «Тема дня».
22.25 «Закрытая школа».
23.30 «Судьба на выбор».
00.30 «На ночь глядя».
01.20-01.50 Ночные новости.

НТВ

06.05  «НТВ утром».
08.10 Сериал «Возвращение
Мухтара».
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
10.20 Следствие вели...
11.05 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.20 «Судебный детектив».
14.25 «Средь бела дня» с
Виктором Набутовым.
15.15 «Дело вкуса».
15.35, 18.35 Обзор. Чре-
звычайное происшествие.
16.20 «Прокурорская
проверка».
17.20 «Говорим и
показываем».
18.10 Профессия-репортер.
19.00 Сегодня.
19.35  «Золотой запас».
21.20  «Дознаватель».
23.05 Сегодня. Итоги.
23.30 Детективный сериал
«Глухарь. Возвращение».

«Беларусь 1»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
15.00, 19.00, 00.40 Новости.
07.05, 08.05 Зона Х.
07.30, 08.30 Деловая жизнь.
09.10  сериал «За все тебя
благодарю-2»
10.05 Сфера интересов.
10.35 Журналистское
расследование.
11.05  сериале «Когда её
совсем не ждешь...»
12.10 Сериал «Маргоша»
14.00  «Звездные врата.
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25  «Мастер путешествий»
(США). Фильм «Сицилия».
16.00 «Все путем!»
16.30 Перезагрузка
17.15 сериал «Маруся.
Возвращение» (Украина).
18.15 Коробка передач.
18.45, 00.30 Зона Х.
19.40 Калыханка.
19.55  «Звездная жизнь»
21.00 Панорама.
21.45 Командировка.
21.55 «Не только женщина
знает». Ток-шоу.
22.55  фильм «Горизонт
событий»
00.55 День спорта.

ОНТ

06.00, 08.30 Наши новости.
09.00 Наши новости
06.05  «Наше утро».
09.05 «Жить здорово!».
10.20 «Между нами,
девочками».
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 «Капитан Гордеев».
12.05 «Сердце Марии».
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10 «Хочу знать»
13.40 «Контрольная закупка».
14.10 «Модный приговор».
15.10 «Обручальное кольцо».
16.00 Наши новости.
16.10 Новости спорта.
16.15 «Понять. Простить».
17.00 «Давай поженимся!».
18.00 Наши новости
18.15 Новости спорта.
18.20 «Счастливы вместе».
18.55 «Поле чудес».
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 «ДОстояние
РЕспублики».
23.10 Фильм «Будь что будет».
00.45-01.15 Ночные новости.

НТВ

06.05  «НТВ утром».
08.10 Сериал «Возвращение
Мухтара».
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
10.20 И снова здравствуйте!.
11.10 «До суда».
12.05 Суд присяжных.
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.25 «Средь бела дня» с
Виктором Набутовым.
15.15 «Дело вкуса».
15.40, 18.35 Обзор. Чре-
звычайное происшествие.
16.20 «Прокурорская
проверка».
17.25 «Говорим и
показываем».
18.10 Профессия-репортер.
19.00 Сегодня.
19.30  комедия «Афродиты».
21.20  «Дознаватель».
22.15 Детективный сериал
«Глухарь. Возвращение».
00.00  фильм «Искупление».

«Беларусь 1»

09.00, 12.00, 15.00, 19.00
Новости.
09.10 Здоровье.
09.55  сериал «Байки Митяя»
10.55  сериал «Мастер
путешествий» (США).
11.30 «Все путем!»
12.15 Мультфильмы «38
попугаев», «Бабушка Удава»,
«Как лечить Удава».
12.40  комедия «Любимая
женщина механика
Гаврилова» (СССР).
14.15 Вокруг планеты.
15.10 Новости региона.
15.30 Приключенческий
сериал «Остров ненужных
людей» (Россия-Украина).
17.20  «Віцебск. На скрыжа-
ванні часоў» цыкла «Зямля
беларуская».
17.30 Зона Х. Итоги недели.
18.05 Ваше лото.
18.45 Лотерея «Пятерочка».
19.15 Мелодрама «Мы
странно встретились»
21.00 Панорама.
21.40  «Место встречи».
22.50 День спорта.
23.00  комедия «Крокодил
Данди» (Австралия).
00.45  сериал «Байки Митяя»

ОНТ

07.00  «Субботнее утро».
08.00, 09.00 Наши новости.
09.05 «Моя жена меня
приворожила».
09.40 «Здоровье».
10.40 «Смак».
11.25 «Смешарики. ПИН-код».
11.45 Комедия «Дача».
13.20  «Маргарита Терехова.
То много видел, мало плачет».
14.20  фильм «Расписание на
послезавтра».
16.00 Наши новости.
16.15 Новости спорта.
16.20 «Обратный отсчет».
«Шанхайский джаз».
16.50 «Хиромант. Линии
судеб».
20.30 Наши новости.
21.05 «Желаю Вам…!»
Концерт.
22.50 Премьера. Детектив
«Гений пустого места».
00.35-01.40 «Красная
звезда».

НТВ

06.25  сериал «Супруги».
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
08.20 «Медицинские тайны».
08.50 «Живут же люди!».
09.25 «Дело вкуса».
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок
11.55 Квартирный вопрос.
13.25  «Дорожный патруль».
15.05 «Развод по-русски».
16.00 Спасатели.
16.30 «Прокурорская
проверка».
17.30 Очная ставка.
18.25 «Профессия -
репортер».
19.00 Сегодня.
19.25 «Луч Света».
19.55 «Самые громкие
Русские сенсации».
21.45 Ты не поверишь!.
22.40  «Охота на «крутых»
деток» из цикла «Важняк».
00.15 Криминалная драма
«Нормальная жизнь».

«Беларусь 1»

07.35 Мелодрама «Мы
странно встретились»
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Арсенал.
09.40  «Зямля беларуская».
09.50 сериал «Байки Митяя»
11.00 Зона Х. Итоги недели.
11.35 Мультфильм
«Бременские музыканты».
12.10 Врачебные тайны
12.45 Мультфильм «По
следам Бременских
музыкантов».
13.05  «Моя правда» (Украина).
14.00 Время Союза.
15.10 Новости региона.
15.30 Мультфильм «Летучий
корабль».
15.55 Приключенческий
фильм «Остров ненужных
людей» (Россия-Украина).
17.45 Коробка передач.
18.20 Суперлото.
19.10 Молодежная комедия
«О, счастливчик!» (Россия).
21.00 В центре внимания.
21.55 Журналистское
расследование. «Между
небом и землёй».
22.30  «Искусственный разум»
00.00  сериал «Байки Митяя»

ОНТ

07.00  «Воскресное утро».
08.00, 09.00 Наши новости.
09.05 Воскресная проповедь
(с субтитрами).
09.20 «Моя жена меня
приворожила».
09.55 «Непутевые заметки».
10.15 Пока все дома.
11.10 «Фазенда».
11.45 «Смешарики. ПИН-код».
12.10 Фильм «Нечаянная
любовь».
13.35 «Ирина Скобцева. Знаки
судьбы».
14.35  фильм «Сережа».
16.00 Наши новости.
16.15 Новости спорта.
16.20 «КВН». Премьер-лига.
18.00 Приключенческий
фильм «V Центурия: В поисках
зачарованных сокровищ».
20.00 Контуры.
21.05 фильм «Соло на
саксофоне».
23.05 «Большая разница».
00.05 Фильм «Байкер».

НТВ

06.25 сериал «Супруги».
08.00 Сегодня.
08.20 «Живут же люди!».
08.50 Их нравы.
09.25 Едим дома!.
10.00 Сегодня.
10.20 «Кремлевские
похороны».
11.05 Дачный ответ.
12.10 «Развод по-русски».
13.00 Сегодня.
13.20  «Дорожный патруль».
15.05 Следствие вели...
16.00 «Внимание: розыск!».
16.30 «Прокурорская
проверка».
17.35 И снова здравствуйте!.
18.30 «Профессия -
репортер».
19.00 Сегодня.
19.25 Чистосердечное
признание.
21.40 «Тайный шоу-бизнес».
22.40  «Бомба для журна-
листа» из цикла «Важняк».
00.15 Фильм «Три кита»
советского спорта» из цикла
«Собственная гордость».

УТ-1

8.00 Новини
8.20 Експерт на зв’язку
9.00 Пiдсумки тижня
9.40 Агро-News
10.05 Х/ф «Запорожець за
Дунаєм»
11.15 Шеф-кухар країни
12.05 Дiловий свiт
12.25 Темний силует
12.35 Право на захист
12.55 Х/ф «Калина червона»
14.40 Вiкно в Америку
15.05 Агросектор
15.15 Х/ф «Гiперболоїд
iнженера Гарiна»
16.50 Х/ф «День та все життя»
18.20 Новини
19.00,22.15 Концерт
20.45 Сiльрада
21.00 Пiдсумки дня
21.30 Країну - народовi
21.50 Смiшний та ще
смiшнiший
22.55 Трiйка, Кено, Секунда
удачi
23.00 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
10.00 «Шiсть кадрiв»
10.35 Х/ф «Москва сльозам не
вiрить»
13.45 Т/с «Слiдаки»
14.10 Т/с «Остання зустрiч»
15.20 «Сiмейнi драми»
16.40 «Прости менi, моя
любове»
17.45 «ТСН. Особливе»
18.25 «Моя сповiдь»
19.30,23.50 ТСН
20.15 Т/с «Без слiду»(2)
0.05 Х/ф «Кунг Пу»

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10,12.25 Т/с «Моє нове
життя»
13.25 Д/с «Детективи»
14.15 «Сiмейний суд»
15.15 «Судовi справи»
16.10 «Жди меня»
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.05 «Про життя»
20.00 «Подробицi»
20.30 Т/с «Вiдстебнiть ременi»
22.55 Т/с «Стрiлок»

УТ-1

8.00 Новини
8.20 Експерт на зв’язку
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.30 Свiтло
10.05 Х/ф «Колiївщина»
11.20 В гостях у Гордона
12.15 Дiловий свiт
12.30 Хай щастить
13.05 Х/ф «Тарас Шевченко»
15.00,18.20 Новини
15.35 Т/ф «Крах iнженера
Гарiна»
17.50 Про головне
19.00 Баскетбол. Україна-
Хорватiя
20.40 Д/ф «Нескоренiсть»
21.30 Концерт
22.55 Трiйка, Кено, Максима
23.00 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
10.00 «Шiсть кадрiв»
10.35 «Моя сповiдь»
11.40 «Знiмiть це негайно»
12.45 «Цiлковите
перевтiлення»
13.45 Т/с «Слiдаки»
14.10 Т/с «Остання зустрiч»
15.20 «Сiмейнi драми»
16.40 «Прости менi, моя
любове»
17.45 «ТСН. Особливе»
18.25 «Моя сповiдь»
19.30,23.55 ТСН
20.15 Т/с «Без слiду»(2)
0.10 Х/ф «Темна половина»

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10 Т/с «Таємницi слiдства»
11.15 «Детективи»
12.15 «Знак якостi»
12.40 «Слiдство вели...»
13.55 «Сiмейний суд»
14.55 «Судовi справи»
15.50 «Колишнi чоловiки
зiрок»
17.00 «Телефон довiри»
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.05 «Про життя»
20.00 «Подробицi»
20.30 Т/с «Вiдстебнiть ременi»
22.55 Т/с «Сiмейний будинок»

УТ-1

8.00 Новини
8.20 Експерт на зв’язку
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.30 Про головне
10.30 Х/ф «Наталка Полтавка»
12.00 До Дня Незалежностi
12.55 Наша пiсня
13.35 Х/ф «Дума про козака
Голоту»
15.00,18.20 Новини
15.35 Т/ф «Крах iнженера
Гарiна»
17.55 Д/ф «Нескоренiсть»
19.00 Країну - народовi
19.25 Концерт
20.50 Мегалот
21.25 Мiсце зустрiчi
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено
23.00 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
10.00 «Шiсть кадрiв»
10.35 «Моя сповiдь»
11.40 «Знiмiть це негайно»
12.45 «Цiлковите
перевтiлення»
13.45 Т/с «Слiдаки»
14.10 Т/с «Остання зустрiч»
15.20 «Сiмейнi драми»
16.40 «Прости менi, моя
любове»
17.45 «ТСН. Особливе»
18.25 «Моя сповiдь»
19.30,23.50 ТСН
20.15 «На ножах»
21.25 Т/с «Без слiду»(2)
0.05 Х/ф «Синiй оксамит»

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10 Т/с «Таємницi слiдства»
11.15 «Детективи»
12.15 «Знак якостi»
12.40 «Слiдство вели...»
13.55 «Сiмейний суд»
14.55 «Судовi справи»
15.50 «Краса - страшна сила»
17.00 «Телефон довiри»
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.05 «Про життя»
20.00 «Подробицi»
20.30 Т/с «Вiдстебнiть ременi»
22.55 Т/с «Сiмейний будинок»

УТ-1

8.00 Новини
8.20 Експерт на зв’язку
8.40 Кориснi поради
9.00 Концерт
10.00,20.40 Церемонiя
пiдняття Державного Прапора
10.20 День Прапора України
12.00 Новини
12.15 Концерти
21.00 Пiдсумки дня
21.25 Урочистостi з нагоди
Дня Прапора
22.55 Трiйка, Кено, Максима
23.00 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
10.00 «Шiсть кадрiв»
10.35 «Моя сповiдь»
11.40 «Знiмiть це негайно»
12.45 «Цiлковите
перевтiлення»
13.45 Т/с «Слiдаки»
14.10 Т/с «Остання зустрiч»
15.20 «Сiмейнi драми»
16.40 «Прости менi, моя
любове»
17.45 «ТСН. Особливе»
18.25 «Моя сповiдь»
19.30,23.50 ТСН
20.15 Т/с «Без слiду»(2)
0.05 Х/ф «П’ята заповiдь»

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10 Т/с «Таємницi слiдства»
11.15 «Детективи»
12.15 «Знак якостi»
12.40 «Слiдство вели...»
13.55 «Сiмейний суд»
14.55 «Судовi справи»
15.50 «Вiнець безшлюбностi»
17.00 «Телефон довiри»
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.00 «Про життя»
20.00 «Подробицi»
20.30 Т/с «Вiдстебнiть ременi»
22.55 Т/с «Сiмейний будинок»

УТ-1

8.00 Новини
8.20 Експерт на зв’язку
8.40 Кориснi поради
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.15 Д/ф «7300 днiв»
10.00,20.35 Урочистостi з
нагоди Дня Незалежностi
11.00,22.25 Урочистий
концерт
12.30 Святковий концерт
19.30,21.25 Концерт з
Майдану Незалежностi
22.50 Трiйка, Кено, Секунда
удачi
22.55 Урочистий концерт

1+1

6.55 Х/ф «Тепер ти в армiї»
8.55 Х/ф «Острiв головорiзiв»
11.40 Х/ф «Острiв скарбiв»
15.45 Х/ф «Хоробре серце»
19.30 ТСН
20.00 Х/ф «День
Незалежностi»
23.00 Х/ф «Той, хто пройшов
крiзь вогонь»

ІНТЕР

8.00 Мюзикл « За двома
зайцями»
10.20 Х/ф «Любов на
асфальтi»
12.55 Х/ф «Велика рiзниця»
14.45 Мюзикл «Сорочинська
ярмарка»
17.00 «Глянець»
18.00,20.30 «Вечiрнiй
квартал»
20.00 «Подробицi»
22.35 Мюзикл «Пригоди Вєрки
Сердючки»
0.25 Х/ф «Бiлий птах iз чорною
мiткою»
ICTV
7.25 Стоп-10
8.30 Провокатор
9.35,19.30 Надзвичайнi
новини
10.35,16.35 Т/с «Лють»
12.45 Анекдоти
13.00,20.15 Т/с «Морськi
дияволи»
15.20,22.40 Т/с
«Прокурорська перевiрка»
18.45 Факти. Вечiр
23.55 Х/ф «Еквiлiбрiум»

УТ-1

8.00 Святковий концерт
12.15 Концерт
15.00 Баскетбол. Кіпр -
Україна
16.45 Зелений коридор
16.55 Наша пiсня
17.35 В гостях у Гордона
18.25 Свiт атома
18.50 Золотий гусак
19.15 Фестиваль гумору
20.50 Мегалот
21.00 Пiдсумки дня
21.10 Кабмiн: подiя тижня
21.20 Концет С.Ротару
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено
23.00 Експерт на зв’язку

1+1

7.00 «Справжнi лiкарi»
8.00,12.05 «Свiтське життя»
9.00 «Хто там?»
10.15 Мультфільм
11.05 «Свiт навиворiт»
13.05 «Велика рiзниця»
13.45 Х/ф «Хлопцi будуть у
захватi»
15.50,20.00 Х/ф «Трохи не при
собi»
19.30 ТСН
23.25 Х/ф «День
незалежностi»

ІНТЕР

6.05 Т/с «Двi долi»
9.00 «Орел та Решка»
10.00 «Україно, вставай!»
10.55 «Вечiрнiй квартал»
12.55 Х/ф «Щастя за
рецептом»
15.20 Х/ф «Три днi в Одесi»
18.00 «Юрмала-2011»
20.00 «Подробицi»
20.30 «Майдан’s»
0.40 «Битва композиторiв»

УТ-1

8.30 «Вогонь Євробачення»
9.05 Смiшний та ще
смiшнiший
9.30 Хто в домi хазяїн?
9.50 Крок до зiрок
10.30 Країну - народовi
10.50 Караоке для дорослих
11.30 Ближче до народу
12.05 Як це?
12.30 Х/ф «Мости сердечнi»
14.00 Х/ф «В те далеке лiто»
15.15 Золотий гусак
15.40 Шеф-кухар країни
16.40 Концерт
18.25 Дiловий свiт
18.55 Футбол. «Шахтар» -
«Карпати»
19.45 Головний аргумент
21.00 Пiдсумки тижня
21.40 Точка зору
22.00 Фольк-music
22.55 Трiйка, Кено, Максима
23.00 Ера бiзнесу

1+1

7.45 Мультфiльм
8.05 «Ремонт+»
9.00 «Лото-забава»
10.15 Мультфільм
11.05 «Чотири весiлля»
12.35 «Я люблю Україну»
14.00 «Велика рiзниця»
14.40,20.15 Х/ф «Трохи не при
собi»
19.30,23.45 «ТСН-тиждень»
22.30 «Свiтське життя»
0.30 Х/ф «Ворон»(2)

ІНТЕР

6.15 Т/с «Двi долi»
9.25 «Школа доктора
Комаровського»
10.00 Неділя з «Кварталом»
11.00 «Глянець»
12.05 Х/ф «Тобi, справжньому»
15.20 «Вечiрнiй квартал»
17.25,21.00 Т/с «Однолюби»
20.00 «Подробицi тижня»
23.15 «Що? Де? Коли?»
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23 серпня – рік світлої пам’яті
нашої дорогої і любої матусі і

бабусі
ПИЛИПЕНКО Галини Агеївни

02.04.1939 р. – 23.08.2011 р.
Любите мать, пока она смеется
И теплотой горят ее глаза,
И голос ее в душу вашу льется
Святой водою, чистой, как слеза…
Любите мать – она одна на свете,
Кто любит вас и беспрестанно ждет,
Она всегда с улыбкой доброй встретит,
Одна она простит вас и поймет…
Родная наша! Помним, любим, скорбим…

Доньки і онуки.

17 серпня – півроку світлої
пам’яті
ЄВСІЄНКА

Миколи Єгоровича
05.10.1950 р. – 17.02.2012 р.

Тебе бы жить сто лет, не зная горя,
Перебирая четки светлых дней.
Но часто смерть выигрывает в споре
За жизни тех, кто нам всего нужней.

Сумуючі рідні.

19 серпня виповнюється 9 днів
світлої пам’яті

нашого любого брата і батька
МОРОЗА

Олександра Івановича
16.01.1967 р. – 11.08.2012 р.

И не забыть, и не вернуть,
Лишь с болью в сердце жить осталось.
Слезами жизнь не подарить,
Лишь только память будет вечно с

нами.
Сумуючі: брати з сім’ями та діти.

Хто забув – згадайте,
Хто пам’ятає – пом’яніть...
18 серпня минає півроку світлої

пам’яті люблячого чоловіка, батька,
дідуся

ВОЛОШКА Віктора Андрійовича
11.05.1963 р. – 18.02.2012 р.

Ушел из жизни ты мгновенно,
Ушел навеки, навсегда.
Ушел и не простился с нами,
И опустела без тебя земля.
Жизнь твоя, как песня, спета...
Больше с нами тебя нет.
Твоего добра и света.
Хватит нам на много лет.
Словно чувствовал, что надо
Торопиться, все успеть,
Но Господь распорядился
В небе звездочкой гореть.
Молодой, красивый, умный,
Без тебя жизнь не легка,
Звездочка ты наша ясна,
Как ты от нас далека.
Спи спокойно, дорогой наш,
Память в сердце сохраним,
Ты прости нас, если сможешь,
Помним, любим и скорбим.

Сумуючі: дружина, діти, онуки.

2 роки минуло з тих пір, як увірвалося у нашу сім’ю
страшне і непоправне горе. Ми втратили нашу рідну, любу

донечку, онучку, сестричку, племінницю
КРУПЕЙКО

Вікторію Володимирівну
11.05.1995 р. – 19.08.2010 р.

Ты нас покинула, родная,
Настал разлуки скорбный час,
Но все по-прежнему живая
Ты в нашем сердце, среди нас.
Вдруг скрипнет дверь…
И тихо ты войдешь…
Словно и не было двух страшных лет.
Но лишь во сне ты где-то! Ты

зовешь…
И на вопросы не даешь ответ…
А мы все ждем, надеемся и верим:
А вдруг случится чудо на земле?!
Но только Бог, молитвой боль

измерив,
В мире ином дарует жизнь тебе.
Любим, помним, скорбим.

Сумуючі рідні.

Спасіння від «Пітона» –
справа рук самих боржників

Шановні жителі Городні!
Зважаючи на скрутне фінансове становище, яке склалося у виробничому

управлінні житлово-комунального господарства в з’язку із заборгованістю споживачів
за отримані послуги (на 01.08.2012р. – 190 тис. грн.) та необхідністю продовження
безперебійного надання послуг мешканцям м. Городні, повідомляємо, що, починаючи
з вересня 2012 року, при допомозі КП «Чернігівводканал» Городнянське ВУЖКГ буде
обмежувати надання послуг абонентам-боржникам шляхом відключення окремо
взятих квартир від послуг водовідведення за допомогою пристрою «ПІТОН», аналоги
якого успішно застосовуються в містах України та Росії.

Боржники міста неодноразово були попереджені про необхідність сплати
заборгованості. Тому пропонуємо терміново погасити свою заборгованість перед
ВУЖКГ та надати інформацію (копію квитанції про сплату) до абонентської служби
підприємства.

В разі несплати заборгованості квартири абонентів-боржників будуть відключені
від наших послуг. Підключення буде проводитись тільки після повного погашення
боргу та додаткової сплати витрат по відключенню-підключенню квартири.

Пропонуємо не створювати собі зайвих моральних та фінансових навантажень.
Тел. для довідок: 2-17-54, 2-15-73. Сподіваємось на взаєморозуміння.

Адміністрація Городнянського ВУЖКГ.

Сорокаріччя останнього та піввіку першого дзвоника нещодавно відсвяткували випускники
вже, на жаль, неіснуючої Городнянської середньої школи№ 3. Першою вчителькою, яка прийняла
наш 1-А клас у 1962 році, була надзвичайно талановитий педагог та щедрої душі людина – Ганна
Олександрівна Краснопольська. Вона залишила незабутній слід в історії нашого міста.
Завдячуючи саме їй, наш клас існує до цього часу як  згуртований колектив друзів та однодумців.
І хоч він у свій час постійно змінювався, бо  значну частину його складали діти військових
льотчиків (а життя тих у той час було пов’язане з переміщенням по колишньому Союзу),  але всі
вони протягом останніх десяти років традиційно збираються у Городні.

Залишились мешкати в місті свого дитинства та приймали нас Г.Катікова (або Коваль, як ми
пам’ятаємо по школі),В.Селіванов, Л.Хамайко (Антоненко), Н.Лисяк(Богумирська), Т.Гаташ
(Мінохова),Н.Кукобко (Бебко) разом із своїми сім’ями. Ґрунтовно та щиросердно ними була
підготовлена і ця зустріч.  А цього разу навідались до домівки О.Астаф’єв, С.Бинцєва (Буц),
В.Дановський, О. Божко (Євтушенко), В.Тарасова (Костюкова), А.Кривенко, Л.Луговська,
Л.Максименко (Мельник), В.Мігунов, В. Розинко, С.Шарик. Як завжди, із своїм класом був і наш
улюблений учитель В.Г.Паніткін. Ми вдячні працівникам учкомбінату, які  відкрили для нас колишню
школу, співробітницям кафе «Вега» за смачний стіл,таксистам, які своєчасно і оперативно
розвозили по всьому місту.

Без зайвої похвали можу сказати, що всі мої товариші по навчанню відбулись як особистості,
за що ми вдячні вчителям, батькам, а також особливій аурі нашого улюбленого міста дитинства
та юності. Все це і притягує нас щоліта на городнянську землю. Ми отримали тут заряд бадьорості,
якого  вистачить до нової зустрічі.

Володимир РОЗИНКО.
Городнянець та колишній учень школи № 3.

ПРОЕКТ
Про затвердження правил розміщення

зовнішньої  реклами на  території
Городнянської  міської  ради

ІЗ РІШЕННЯ ГОРОДНЯНСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ
(одинадцята  сесія  шостого  скликання)

від 7  серпня  2012 року

Розглянувши проект регуляторного акту міської ради «Про
затвердження правил розміщення зовнішньої  реклами на  території
Городнянської  міської  ради” та матеріали аналізу регуляторного впливу
регуляторного акту,   відповідно до п. 13, ст. 30, ст.17, ст. 18 Закону України
“Про місцеве самоврядування в Україні”, Законів України “Про рекламу”,
“Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, «Про
благоустрій населених пунктів», “Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності”, керуючись Постановою
Кабінету Міністрів України від 29.12.2003р. № 2067 “Про затвердження
Типових правил розміщення зовнішньої реклами”, міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Правила розміщення зовнішньої реклами  на  території

Городнянської  міської  ради.  (Правила  з  додатками  дадаються).
2. Створити та затвердити склад робочої групи по розміщенню

зовнішньої реклами (додається).
3. Затвердити  Типовий договір про надання в користування місць,

які перебувають у комунальній власності, для розташування спеціальних
конструкцій. (Договір  додається).

4. Проект регуляторного акту міської ради «Про затвердження Правил
розміщення зовнішньої  реклами по  Городнянській  міській  раді”  разом
з матеріалами аналізу регуляторного впливу регуляторного акту
оприлюднити у відповідності до вимог Закону України «Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови з питань виконавчої роботи ради  Кундіка  Ф.І.

А.БОГДАН.
Міський  голова.

П Р О Е К Т
Про обмеження реалізації алкогольних,
слабоалкогольних  напоїв   та  пива  на
території  Городнянської  міської  ради

ІЗ РІШЕННЯ ГОРОДНЯНСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ
(одинадцята  сесія  шостого  скликання)

від 7  серпня   2012року
Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в

Україні”,   Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо захисту населення від впливу шуму”,  Закону України
«Про благоустрій населених пунктів»,  Порядку провадження торгівельної
діяльності та правил торговельного обслуговування населення,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2006
№833, Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо обмеження споживання та продажу пива та
слабоалкогольних напоїв”, Закону України “Про державне регулювання
виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового,
алкогольних напоїв та тютюнових виробів”, постанови Кабінету Міністрів
України від 30.07.96 №854 “Про затвердження Правил роздрібної торгівлі
алкогольними напоями”,  Городнянська  міська рада

ВИРІШИЛА:
1.Заборонити роздрібну  та  оптову торгівлю  алкогольними,

слабоалкогольними   напоями  та  пивом  на  території  Городнянської
міської  ради  кожного  дня,  враховуючи  вихідні  та  свята  у  всіх  закладах
торгівлі  за  винятком  ресторанів,  кафе  та  барів  закритого  типу            (окрім
літніх  площадок):

- в  літній  період  з  23.00 години  до  08.00 години;
- в  зимовий  період  з  22.00 години  до 08.00 години.
2. Встановити, що чинність цього рішення поширюється на всіх

суб’єктів підприємницької діяльності на території  Городнянської   міської
ради   незалежно від форм власності, які пройшли реєстрацію в
установленому порядку і мають ліцензію на право роздрібної   та  оптової
торгівлі алкогольними  та  слабоалкогольними  напоями.

3. Довести  дане  рішення  для  забезпечення його виконання в  межах
своїх  повноважень  на  території  Городнянської  міської  ради ДПІ  у
Городнянському  районі,  органам РВ  УМВС  України  в  Городнянському
районі  шляхом  здійснення  контролю  за  дотриманням  норм  Закону
України  «Про  державне  регулювання  виробництва  і  обігу  спирту
етилового,  коньячного  і  плодового,  алкогольних  напоїв  та  тютюнових
виробів»  та  шляхом  притягнення  до  відповідальності  згідно   ст. 152
Кодексу  України  про  адміністративні  правопорушення  (у  випадку
виявлення  відповідних  порушень).

4. Проект регуляторного акту міської ради «Про  обмеження  реалізації
алкогольних,  слабоалкогольних  напоїв  та пива  на  території
Городнянської  міської  ради”  разом з матеріалами аналізу регуляторного
впливу регуляторного акту  оприлюднити у відповідності до вимог Закону
України «Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності».

5.Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну комісію з
питань бюджету, комунальної власності та соціально-економічного
розвитку міста  та  на  заступника міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради  КУНДІКА Ф. І.

А.БОГДАН.
Міський  голова.

ремінь безпеки збереже
життя!

З початку року на дорогах України в дорожньо-
транспортних пригодах загинули 2006 людей і більш,
ніж 15000 отримали травми. У більшості цих ДТП і
водій, і пасажири не користувалися ременями безпеки.

Надійно пристебнутий ремінь безпеки міцно утримує
людину на сидінні і при аварії перешкоджає зіткненню з
твердими елементами салону. Відзначимо, що використання
ременів необхідно як при відсутності подушок безпеки, так і
при їх наявності, адже алгоритм розкриття подушок
розробляється в припущенні, що водій (пасажир) в момент
їх розкриття пристебнутий ременем.

Між тим, події, що розгортаються у момент дорожньо-
транспортної пригоди, де водій та пасажири не пристебнуті,
нагадують фільми жахів. Що відбувається, коли водій на
швидкості 80 км / год робить наїзд на яку-небудь нерухому
перешкоду, описав у своїй книжці відомий французький
експерт з безпеки руху Крістіан Жерандо:

     « - Через 0,026 секунди після удару вдавлюється
бампер; сила, що в тридцять разів перевищує вагу
автомобіля, зупиняє його рух на лінії передніх сидінь, тоді
як його пасажири, якщо вони не пристебнуті ременями
безпеки, продовжують рухатися в салоні автомобіля зі
швидкістю 80 км / ч;

- Через 0,039 секунди водій разом із сидінням стрімко
рухається вперед на 15 сантиметрів;

- Через 0,044 секунди він грудною кліткою ламає кермо.
Через 0,050 секунди швидкість падає настільки, що на
автомобіль і на всіх пасажирів починає діяти сила тяжіння,
що у 80 разів перевищує їх власну вагу;

- Через 0,068 секунди водій із силою в 9 тонн
вдаряється об приладовий щиток;

- Через 0,092 секунди водій і пасажир, який сидить з
ним поруч, одночасно врізаються головами в переднє
вітрове скло автомобіля і отримують смертельні
пошкодження черепа;

- Через 0,100 секунди водій, який повис на кермі,
відкидається назад; він вже мертвий;

- Через 0,110 секунди автомобіль починає злегка
відкочуватися назад;

- Через 0,113 секунди пасажир, який сидить за водієм
(якщо він також непристебнутий), виявляється з ним на одній
лінії, завдає йому новий удар і одночасно сам отримує
смертельні ушкодження;

- Через 0,150 секунди настає повна тиша; осколки скла і
уламки заліза падають на землю. Місце зіткнення огортає
хмара пилу. Все відбулося менш, ніж за дві десяті частки
секунди...».

Не пристебнутий ремінь безпеки сам по собі не може
бути причиною ДТП, так само, як і не може запобігти аварії.
Проте використання ременя безпеки дозволяє звести до
мінімуму наслідки ДТП для її учасників.

  Статистика свідчить, що вірогідність смертельного
результату при фронтальному зіткненні для водіїв, які
користуються ременями безпеки, зменшується в 2,3 рази,
при бічному зіткненні - в 1,8 рази, а при перекиданні
автомобіля - в 5 разів. За даними, отриманими фахівцями,
використання ременів безпеки на 62-75% скорочує кількість
травм у ДТП.

Згідно діючого законодавства України наявний в машині
ремінь безпеки обов’язково повинен використовуватися
водієм та пасажирами. Виняток становлять лише особи, які
навчаються керуванню, водії та пасажири оперативних та
спеціальних транспортних засобів і таксі в населених пунктах,
а також особи, які з причини захворювання не можуть
використовувати ремінь, та водії-інваліди.

Сезон полювання на пернату
дичину відкрито сьогодні

вранці
Сьогодні на світанку було відкрито сезон полювання на

пернату дичину, який мав початися ще 11 серпня. Рішенням
колегії Чернігівської облдержадміністрації його відкриття
було перенесено на тиждень пізніше – до покращення
погодних умов. Спека випробувала терпіння мисливців, які
тримали рушниці напоготові.

Відсьогодні любителі полювання мають змогу
задовольняти свої пристрасті. Але у межах, визначених
законом. Так, згідно наказу дирекції мисливсько-
рибальського підприємства Чернігівської обласної
організації УТМР дозволеними для полювання на пернату
дичину днями є середа, субота та неділя, а для мисливців –
власників лягавих порід собак визначено ще й додатковий
день – четвер.

Норма добування пернатої дичини на одного мисливця
за день становить не більш, ніж 4 качки, 5 лисок, 5 перепілок,
5 куликів та 5 голубів.

Триватиме сезон полювання на пернату дичину до 31
жовтня.

ДАІ ПОПЕРЕДЖУЄ:
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з питань реклами – 2-47-00.

E-mail:  novgor@bigmir.net

"НОВИНИ  ГОРОДНЯНЩИНИ" –
міськрайонна газета Городнянського району

Чернiгiвської областi.
Реєстрацiйне свiдоцтво
ЧГ №305 від 16.04.2004р
СПІВЗАСНОВНИКИ:  трудовий колектив

редакції газети, Городнянська районна та міська
ради, райдержадміністрація.

Видавець – редакція газети.

РЕДАКТОР Л. ЯКУБЕНКО.

КУПУЄМО ДОРОГО
корів, коней, биків.

Доріз цілодобово. Перевезення.
Тел.: 098-9719442,  097-6121023.

КУПУЄМО ДОРОГО  корів,
коней, биків. Доріз цілодобово. Перевезення.
Тел.: 096-8510921, 068-1012868.

КУПЛЮ ДОРОГО КОРІВ, КОНЕЙ, ТЕЛЯТ, СВИНЕЙ.
Доріз цілодобово. Тел. 098-9331055.

КУПЛЮ: КОРІВ, КОНЕЙ.
Тел.: 068-3883670, 096-7327290.

Покупаем металлолом от 300 кг
в любом колличестве. Доставка. Резка.

Тел. 097-8571983.
Лицензия АГ №578773.

Швидко, якісно, надійно буримо свердловини
 Тел. 067-1361607.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН ЗА ОДИН ДЕНЬ.
Тел. 067-1511588.

КУПЛЮ ДОРОГО
корів, коней, телят.

Тел.: 2-21-79, 067-3574593, 097-1442590.

телят, корів, коней, лошат, свиней.
  (Доріз цілодобово).

Тел.:  098-9842336, 067-8452878.
КУПЛЮ:

м. Чернігів, вул. Жабинського, 13
(р-н залізничного вокзалу).
Тел. в Чернігові: 67-22-22, 91-90-
10, 063-5346200,  050-2931223.

МІНІ-ТРАКТОРИ від 12 до 80 к.с.
МОТОБЛОКИ. Навісне обладнання до
них.   Гарантія 1 рік. Доставка тракторів
по області безкоштовно.

Власне виробництво
металочерепиці
та профнастилу.

Труби для паркану: 20х20,
40х20; 50х50; 40х40.

Ціни найнижчі по області.
( різні кольори та розміри).

Доставка по області.

с. Вершинова Муравійка,
Куликівський р-н, Чернігів-
ська обл.Тел.: 050-
5401140, 063-3757710.

Магазин «Сільгосптехніка»
ТОВ ВТП «Облагропостач»

Акція!!!
Картоплекопалка

– 7990 грн.

КУПЛЮ телят, свиней, корів, коней. Доріз
цілодобово. Тел.: 096-4294006, 096-1027022.

ПОСТІЙНО закуповуємо свиней, корів,
телят, коней. Ціни високі. Доріз. Тел. 095-5584620.

Куплю корів, коней, телят, лошат,
корів на молоко.

Ціни найвищі. Доріз цілодобово.
Тел.: 0(244) 2-93-00, 066-7493002, 098-5192982.

Реализуем плитку тротуарную, еврозаборы
бетонные, кольца колодезные, дрова-
обрезки. Доставка, вызов мастера на замеры.
Тел.: (04645) 2-60-06, 096-8989960.

Окна металлопластиковые.
Двери входные, межкомнатные.
Металлопрофиль (на забор,

кровельный).
Сайдинг

УСТАНОВКА: дверей, окон, заборов (всех цветов).
Адрес: ул. Артёма, 56. Тел. 067-4455696,
093-4194282.

Мы дарим вам
СКИДКИ – до

магазин товаров для детей

Акция действует с 10.08.2012г. по 31.08.2012г.
г.Городня, ул. Ленина, 4. Тел. 093-4367401.

Нам 2 года

ЛИСТИ У ГАЗЕТУ
11 серпня передчасно пішов з життя наш брат і батько Мороз Олександр

Іванович.  Щиро вдячні всім рідним, близьким, сусідам за допомогу, підтримку
та співчуття у нашому горі.

Хай береже вас Господь Бог.
Рідні.

* * *
Тяжке горе спіткало нашу сім’ю. 6 серпня з життя пішов наш чоловік,

тато, дідусь Федосенко Василь Павлович. Від щирого серця дякуємо всім,
хто прийшов на допомогу у хвилини болю та смутку. Особлива наша подяка
та низький уклін всім рідним, сусідам, кумам, друзям, колективу
Городнянського РЕМу та небайдужим до нашого горя людям.

Нехай вас оминає лихо і береже Господь Бог.
Сумуючі рідні.

Трудовий колектив Івашківської школи висловлює глибоке
співчуття сторожу школи Католику С.І. та його родині з приводу
тяжкої втрати – передчасної смерті сина

ВОЛОДИМИРА.

Класний керівник та випускники 11-Б класу 2006 року випуску
Городнянської школи №1 висловлюють глибоке співчуття
однокласнику Бугриму Олександру з приводу тяжкої втрати –
смерті матері

БУГРИМ Наталії Михайлівни.

ПРОДАЮТЬСЯ:
— 1-кімнатна квартира у центрі. Тел. 063-1045234.
— недобудований будинок по вул. Садовій,1, або

обміняю на 1-кімнатну квартиру. Тел. 2-74-38, 097-
9018759.

— частина будинку, времянка (9х5), госпбудівлі,
погріб, колодязь, газ, вода по вулиці за адресою: вул. 1
Травня, 53/1. Тел. 098-7439691.

— будинок, двір, колодязь, сад, 30 соток землі в с.
Пекурівка. Тел. 3-77-21.

— дерев’яний будинок в с. Автуничах. Тел.: 067-1982353,
096-1034486.

— будинок в с. Тупичів по вул. Чернігівській, 14/2. Тел.:
2-52-25, 093-5898437.

— півбудинку в м. Чернігові. Ціна договірна. Тел. 097-
2844476.

— будинок зі зручностями. Тел.: 093-8473835, 067-
9158738.

— земельна ділянка (20 соток) в центрі с.Вокзал-Городні
з ветхими будівлями. Тел. 066-9247358.

— ділянка в центрі міста. Тел. 097-3474209.
— корова  в с. Макишин. Тел.: 067-1291938, 046-2682809.
— корова віком 2 роки. Тел. 097-6115459.
— кінь. Тел.: 096-3463115, 093-1195889, 4-02-29.
— автомобіль „Фольксваген Пасат В-4”, 1994 р.в.,

універсал, титани, електролюк, тонування,  у відмінному стані.
Тел. 067-3787277.

— автомобіль „Таврія-1102”, 1994 р.в., у гарному стані.
Ціна договірна. Тел.: 0-254-2-03-16, 068-1947262.

— нові мопеди „Альфа”, „Актив”, „Дельта” і японські
скутери колишнього вжитку без пробігу по Україні. Тел. 067-
3787277.

— скутер, 50 см. куб. Ціна договірна. Тел. 093-7525826.
— мопед «Viper Active» пробіг 350 км, 2012 р.в. Тел.

067-9113994.
— документи на мотоцикл «Мінськ». Тел. 096-9726174.
— саморобний трактор. Тел.: 096-2163356, 2-31-53.
— житня солома в тюках з доставкою. Тел. 098-4464611.
— сіно в рулонах. Тел.: 096-8530037, 097-1195984.
— картоплекомбайни, саджалки, копалки, косарки,

граблі. Виготовлення Польща. Запчастини. Доставка. Тел.
098-4164177.

– електрове-лосипеди, газоблок, двигун до Альфи,
Дельти, 97 см куб.
Тел. 066-2004999.

– терміново
трактор Т-25,
« В А З - 2 1 0 4 » ,
« Ф о л ь к с в а г е н -
Т2». Тел. 067-
4610199.

— газовий
котел „Барський”
колишнього вжитку.
Ціна договірна. Тел.
2-55-59.

— котел на
твердому паливі.
Тел. 096-7041809.

— дрова-
обрізки (вільха,
сосна). Тел. 066-
2712566, 067-
1908775.

— весільна
сукня. Недорого.
Тел. 063-1351869
(Альона).

КУПЛЮ:
– корів, коней.

Дорого. Тел.: 2-33-
62, 096-3403112.

- рубашки мужские,
- джинсы мужские и женские,
- джинсы и костюмы подростковые.

В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ
ПРЕДСТАВЛЕНЫ:

- кошельки женские,
- портмоне мужские,
- папки и портфели для документов,
- сумки и барсетки мужские,
- ремни женские и мужские,
- зонты женские, мужские и детские,
- зажигалки,
- подарочные наборы.
Мы вас ждем по адресу: ул. Черноуса, д.2, м-н

«Континент-мобайл» (между Правекс-банком и
аптекой №4).

20,21,22,23,24 серпня
з 9.00 до 14.00 год. приймає

лікар мануальної терапії,
костоправ КРЕСАН М.Г.

Реальна допомога і висока якість лікування:
опорно-рухового апарату, хребта, суглобів,
остеохондрозу і його наслідків, гриж і дисків
хребта, болю в кінцівках та суглобах, головного
болю, запаморочення,  сколіозу у дітей та інших
захворювань.

Ціна за лікування 50 грн.
(районний будинок культури).
Ліцензія АБ №154124 з 21 липня 2011 р. МОЗУ.

Чистимо замулені колодязі.
Викачуємо мул до твердого дна

(без підсобників і могоричу).
Тел. 0993168938, 096-1764454.

Отдел бытовой техники в м-не «Натали»
(крытый рынок) предлагает низкие цены на товары

и оформление рассрочки на весь товар без переплат.
Тел.: 097-4673431, 2-48-96, 093-8711162.

Наступний номер газети вийде у четвер 23 серпня 2012 року.

г.Городня, ул.
Ленина, 1.

Тел.: 093-8000111,
067-4605787.

Сайдинг от 45 грн.
Водосточные системы
«ДЕКЕ».
Вагонка от 20 грн.
Утеплитель от 9,80 грн.
(пенопласт, базальтовая
вата).
Профлист от 48
грн.
Металлочерепица
от 63 грн.


